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Förord

Våren fick jag i uppdrag1997 regeringen kartlägga och analy-attav
frågan bemötande funktionshinder.med denIsera om av personer

här fokuseras de särskilda problem följerrapporten attsom av
verkligheten olika för kvinnor och För bildut män. attser ge en av
hur bemötandesituationen idag har jag tidigareut presenterat ettser
delbetänkande och två Delbetänkandet åsikter blirNärrapporter.
handling kunskapsöversikt bemötande meden om av personer-
funktionshinder SOU 1998:16 forskning kring attityder ochtar upp
bemötande.

nochförstaDen heter Kontrollerad ifrågasatt:rapporten inter-
med med funktionshinder SOU 1998:48 ochvjuer denpersoner

beskriver bemötandet utifrån antal funktionshindradeett perso-
upplevelser.ners

andra harDen Arbetsförhållanden ochrapporten atti-namnet
tyder professionellas med med funktionshinder.möten personer-
SOU 1998:121 Syftet med den försöka förståärrapporten att
vad ligger bakom den kritik med funktionshin-som som personer
der ofta uttalar samhälletsgentemot representanter.

mina direktiv jagI undersöka funktionshind-attuppmanas om
kvinnor ochrade bemöts olika och det så, studeramän ärom
faktorervilka påverkar detta.som
den här med titelnI Kvinnor, ochrapporten män

funktionshinder SOU 1998: 138 visar journalisten Malena
Sjöberg det finns många faktorer kvinnor ochgöratt mänattsom
med funktionshinder bemöts olika de professionella deav som

i sin vardag. Malena Sjöberg visar kvinnor med funk-möter att
tionshinder många harpå livsvillkor medsätt sämre än män
funktionshinder. Kvinnor bemöts också berorDetsämre än män.
antagligen finnspå det djupt rotad på kvinnligt ochatt en syn
manligt hos både beslutsfattare, personal och de kvinnor och män

behöver hjälp, Malena. efterlyserHon ocksåsägersom mer
forskning för fördjupa kunskapen varför det så och vadatt ärom

kan det. förhoppningDet min skallgöras är att rapportensom
funktionshindradeskapa debatt kvinnors villkor i samhället.om

Stockholm i november 1998

LindqvistBengt
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Könsperspektiv djupare kunskapger

Livet påverkas för både kvinnor och med funktionshindermän
tillgängligheten i samhället inte fungerar och bemötandetnär när

från andra människor dåligt. Varken kvinnor eller medär män
funktionshinder kan jämlika och delaktiga samhället intenärvara

för alla. har alltsåDe intresseär öppet ett gemensamt attav
granska hur med samhället sig.mötet ter

Samtidigt det nödvändigt studera bemötandetär att ettur
könsperspektiv. Kvinnor och bemöts olika i de flestamän sam-
manhang, och det gäller de har funktionshinderoavsett ettom
eller inte, och vilket funktionshinder de har.oavsett

Kvinnors och roller och livsvillkor skiljer sig påmäns
många och det innebär regler, rutiner, bedömningar ochsätt, att

fårlagtolkningar olika konsekvenser för kvinnor respektive män,
och det gäller också i hög grad kvinnor och med funktions-män
hinder. Könsperspektivet behövs för vi riktigt ska förstå denatt
bild vi inte baraDet fråga rättvisa mellan kvinnorärser. en om
och också fråga hurDet samhället och välfärdenmän. är en om
ska utvecklas.

den härI vill jag framför allt diskutera vadrapporten
könsrollerna kan betyda för bemötandet kvinnor respektiveav

med funktionshinder. Bakgrundskunskapen hämtad frånmän är
forskning, statistik och studier på området. finns fortfarandeDet

1 forskningen kvinnor och jämställdhetI används ofta det latinskaom numera
ordet eller det engelska ordet gender i stället för kön för markeraatt attgenus man
talar socialt kön till skillnad från det biologiska könet. Begreppen ochom genus
gender betyder då konstruktion och relation, medan kön står för oföränderlighet
och åtskillnad. Orden och gender används framför allt i sammansättningargenus

genusperspektiv, genusforskning, genusteori Forskningens begreppsom osv.
används ibland också i andra sammanhang.

här berörDen till delen sociala skillnader mellan kvinnorstörsta ochrapporten
väljer ändåJag använda orden kön, könsperspektiv, könsaspektmän. att osv

därför fortfarandedet det används naturligt de flestaär människor iatt som av
dagligt tal liksom i massmedia, det handlar socialt kön ochäven när om
jämställdhet.



könsperspektiv påkunskapsamladliteanmärkningsvärt om
fåtalfinns exempelvis barai Sverige. Dethandikappfrågor ett

här.dem refereras Ioch någraforskningsprojekt,svenska av
forskning eller någonnågondet intefrågor finnsmånga annan

fallsådana har jagkönsskillnader. någraIsamlad kunskap om
erfarenhet eller medpersonligmedintervjuat personer

delockså tagitharfältet. Jagyrkeserfarenhet från av annan
från konferenser. Närdokumentationerexempelvislitteratur,

slutsatserna minareflektionerna ochkällaingen ärangesannan
egna.

Handi-manligt tänkande.ochdominerasSamhället mänav
könsaspektbetraktas medmåstealla frågor,liksomkappfrågor,

Därförsynliga.ska bli fulltlivsvillkoroch deraskvinnornaför att
bemötandethandlaförsta handikommer attrapporten avom

kvinnor medbemötandetdiskussionkvinnor. Men avomen
könsrollerochkönockså Närhandlarfunktionshinder män.om

synliga. Detvillkorocksåblirtydliga männensgörs gagnarmer
köns-blir medvetnaviochkvinnorbådedärför närmän om
tradi-funktionshinder harmedkvinnorochBådeaspekten. män

har varitobjekt. Debemöttabehandlade ochtionellt blivit som
varit möjligtdärför har detavindividualiserade, ochavkönade och

Även det haroch vård.objekt förtill närdemgöraatt omsorg
förbarnsligande ochfört med sigdetvälmening harskett i bästa

får sitt könfunktionshindermedmänniskoruteslutning. När er-
åstad-avindividualiseringen svårarebekräftat blirochkänt att

liv.bli subjekt i sinafår chansMänniskorkomma. att egnaen
betraktade ochbliskakvinnorhandlarJämställdhet attom
Jämställdhets-medlikvärdigamedborgare, männen.bemötta som

för kvin-funktionshinder. Menmedockså kvinnorgällerarbetet
till denperspektiv till,detfinnsfunktionshinder rättenmed ettnor

bliönskankvinna. Dennaidentitetengrundläggande attsom
till denistår intekvinnadenbetraktad är motsats ge-mansom

förhållandet råderparadoxalakvinnosaken. Det attmensamma
diskriminerandeförfunktionshindermedkvinnor utsätts samma
ofta får upplevadesamtidigtkvinnor,andrabemötande somsom

omgiv-självklarbetraktaskvinnoidentitet intederasatt avsom
ningen.

jämställdhet harkön ochfråganmärkligtkanDet att omsynas
funk-gäller meddetundanskymd platshaft så när personeren

många år innandet dröjt såförklaring tilltionshinder. En att
dagordningen säkertpåkommitkönsperspektivet har är sy-upp

funktionshinderMänniskor medfunktionshinder. ärpå ut-nen
kön,underordning,för oavsettsatta ger ensomen



liknar könsdiskrimineringen.diskrimineringen på många sättsom
exempel:Några

infly-för kvinnor nå positioner med makt ochsvårtDet är att0
med funktionshinderoch för det svå-tande, är ännupersoner

rare.
och skilda livsvillkor de ofta har olikaKvinnors män gör att0

samhällsfrågor. Pâ påverkarperspektiv på sätt ettsamma
livsvillkoren och därmed ofta människorsfunktionshinder syn

politiska beslut. Svårigheterna få förasamhället ochpå att
perspektiv och åsikter i det offentliga politiska livetfram sina

för kvinnor ochmånga medpå sättär gemensamma personer
funktionshinder.

allmänhet, liksom med funktionshinderKvinnor i personer av0
värderas oftare funk-könen, bedöms ochbåda än män utan

tionshinder utifrån sitt utseende.
med funktionshinder har också detKvinnor och ge-personer0

ställning i arbetslivet ochde har sämremensamt att svagareen
funktionshinder.ekonomi mänän utan

undan jämlikhetsarbetetför jämställdhet harArbetet trängts av
funktionshinder. diskrimine-med Dendet gällernär personer ena

kön, har inte blivit synlig därförhandlarringen, den attomsom
funktionshinder, har varit såden handlarden andra, omsom

handikappreformer varit inriktadeSamhällets hariögonfallande.
förpåtagliga hindren för delaktighet allaundanröja depå mestatt

förfunktionshinder. Arbetet samhälletlever med göraattsom
lika viktigt för båda könen, och medvetenhetentillgängligt ärmer

i hante-könsdiskrimineringen har så kommit bortsägaattom
kvinnor med funktionshinderhar blivit bortglömtringen. Det att

grund sitt kön och sitt funktionshinder.diskrimineras både på av
diskriminering måste synliga. Om vi inteBåda formerna görasav

varje med funktionshinder faktisktmedvetna ärär att personom
kan vi inte kvinnor för könsdis-kvinna eller när är utsattaman se

kriminering.
eller bristande medvetenhetdet beror på ointresseOavsett om

kombination båda, så har det inte lagts någon vikt videller en av
står det alltmer klart kvinnor ochkönsskillnaderna. Men attnu-

delaktighet på villkor, möjligheternainte vinnermän attsamma
inflytande inte desamma för båda könen eller självständ-till är att

för kvinnorighet och oberoende inte har innebörd medsamma
förfunktionshinder män.som

kvinnor med funktionshinder fungerarUnderordningen av
underordningen kvinnor i allmänhet.likadant Köns-som av
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och i del sammanhang märksdesammarollerna är en
tydligare kvinna har funktions-diskrimineringen närännu etten

oftamekanismer svåra de-det handlarhinder. Men är attom som
Skillnaderna i bemötandet kvinnorbeskriva.finiera och av

människorsvårfångade. mellan påver-respektive Mötenmän är
ocksåagerande kön,alltid dekas personernas men av per-av

andra faktorer, exempelvisoch radsonliga egenskaper en
det vadoch funktionshinder, och svårtklasstillhörighet är sägaatt

händer i enskiltvad i det möte.ettär somsom

StandardreglerFN:s

delaktighet och jämlikhet människorStandardregler förFN:s
viktiga för både kvinnor ochfunktionsnedsättningmed män.är

värdefullt föroch instrument1993,Standardreglerna är ettantogs
och andra länder. bidrar tilli Sverige Dehandikappolitiken att

konkretaoch jämlikhet innebär ochvad delaktighettydliggöra ger
för med funk-länderna skaförslag vad ävengöra att personerom

delaktiga och jämlika.tionshinder ska bli
de standardreg-finns dock bara i 22Könsperspektivet tre av

stöd och service familjelivgäller utbildning,lerna, de samtsom
utbildning bådeintegritet. Regelnoch personlig säger attom
utbildning de länder därska få tillgång till iflickor och pojkar

länderna skaocksåobligatorisk. Denutbildningen sägerär att
med funktionsnedsätt-uppmärksamhetspeciellrikta mot vuxna

stöd och service står detregelnsärskilt kvinnor. Ining, attom
ochhjälpmedel utrustning för flickortill ochska attstaterna se

formgivningen och hållbarhetenåldersanpassade ochpojkar är att
familjeliv och personlig integritetRegelndem. sägerompassar

negativa attityderåtgärderbör uppmuntra motatt staterna som
funktionsnedsättning,människor medfortfarande finns attmot

gifter sig, har sexuallivsärskilt flickor och kvinnor,och då ett
exempelvis arbete, rehabilite-föräldrar. avsnitteneller blir I om

religion och lagstiftning står det ingetekonomisk trygghet,ring,
olika villkor.kvinnors och mänsom

formulering resultat diskussioner,Standardreglernas är ett av
mellan länder med olikaoch kompromisser påförhandlingar syn

innebär det handlaroch jämställdhet.kvinnors Deträtt att som
försiktighet och reglerna därförskrivet medkvinnor är stor attom

särskilt mycket till medvetetinte kan tillföra ett mer
jämställdhetsarbete i Sverige.
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med funktionshinderLitteratur kvinnorom

utvecklingsprojekt, forskning och studier funktionshinderI om
kvinnors och livsvillkorbeaktas det sällan skiljer sig åt.mänsatt

utformasSamhällets reformer och insatser kunskap hurutan om
för kvinnor respektive Statistik och andrastödet fungerar män.

skaffats fram för utvärdera samhällets insatseruppgifter attsom
sällan delats efter kön. Kunskapen hur det levahar är attomupp

funktionshinder har varit könsblind, och det fortfarandemed är
delar.till stora

har skrivits kvinnor med funktionshinderDet ärmesta som om
1980-talet och Tidigare fanns inte kvinnorna iskrivet på senare.

samhällsekonomiskt intressant forskasfärer detde attsom var
sammanställning svensk och utländsk litte-visarDet överenom.
med funktionshinder Helmius,kvinnor G 1993. Sam-ratur om

fem omfattargjordes för år sedan, och alltså intemanställningen
publicerats därefter.studier som

forskarna och författarna i sammanställningenflestaDe ärav
funktionshinder skriver utifrån sina erfa-medkvinnor som egna

förtryck kvinnor funktions-Diskriminering och medrenheter. av
i litteraturen. Budskapetgenomgåendehinder ärär tema attett

kvinna, dubbelt förtryckt kvinna medförtrycktär som somman
tredubbelt förtryckt kvinna, funktions-funktionshinder och som

invandrare. diskriminering ochhindrad och I resonemangen om
områden, utbildning och arbeteförtryck dominerar två samt sexu-

utbildning och arbete bygger patriar-Litteraturenalitet. ettom
komplettera handikapp-ochkaliskt strävansynsätt atten

kvinnoaspekter. Litteraturen sexualitetforskningen med om
kvinna. Dels skriver kravetidentitetenhandlar som man omom

bemött kvinna, dels utsattheten ochförsta hand bliiatt som om
sexuellt utnyttjad.risken bliatt

möjligheter sällanFunktionshindrade kvinnors Derastas upp.
funktionshindret i relation till kvinnors tradition-upplevelser av

och roller diskuteras inte ofta, och inte hellerella arbetsområden
med unika erfarenheter kan bidra med, tillvad kvinnorna sina ex-

berika samhällsforskningen. finnsempel risk,Detattgenom en
forskningsfrågorGisela Helmius, angelägna funk-attmenar om

tionshindrade kvinnors situation formuleras så de kon-att snarare
till perspektiv. behövsDetän utmanarserverar synen nya

feministiska verktyg i forskningen kvinnor med funktionshin-om
der.
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perspektiv ochfunktionshindrade kvinnorsharårPå senare
handi-Projekt Kvinnor ochi Sverige.fokuseraslivsvillkor börjat
ochi handikapprörelsen år 1989,kvinnorinitieradeskapp ärav

tagitoch handikapp. Projektet harKvinnorförening, Forumnu en
demokratiarbetsmarknad,utbildning,frågor övergrepp,somupp

dethar också bidragit tillProjekteträttigheter.och mänskliga att
andra håll. del forskningspro-kunskap på Ensamlas inhar börjat

harhar påbörjats och vissafunktionshindermedjekt kvinnorom
finns könsaspektenrefereras här.ska NumeraNågraavslutats.

bara ihandikappområdet,påstudiermed i ängörs om en-som
medvetenhetfinnasändå börjardetstaka. visarDet att omen ny

inrättadesHandikappombudsmannen 1994frågan. När ettgavs
för kvinnor med funk-situationenbevakauppdragsärskilt att

har sedanHandikappombudsmannentionshinder. uppmanat ett
handi-könsfördelad statistik påredovisamyndigheterantal att

Välfärdsprojektet inomgjort.de också harkappområdet, vilket
kvinnorkunskapsöversiktgjortharSocialdepartementet omen

Sjöberg, 1997.funktionshinder Mmed
beaktaockså börjathandikapporganisationer harNågra

intressepolitiskasituation i sittkvinnorskönsperspektivet och
medkunskap kvinnorökandefinns alltsåarbete. Det omen

tydligt medden hardelochfunktionshinder, stor aven
bemötande göra.att



hälftenflerKvinnorna änär

därförfunktionshindermedkvinnorfinns flerDet män attän
med funk-till åråldrarna 16 64längre. Ikvinnor lever är männen

1evnadsnivå-Statistiska centralbyrånsenligtfler,tionshinder
i åldrarna 65 tilli majoritetmedan kvinnornaundersökningar, är

med bådeomfattarstatistik1995. SCB:sår SCB84 personer
rörelsehinderstatistikenfunktionshinder. Enligtochsmå ärstora

bland kvinnor. Elvafunktionshindretvanligasteojämförligtdet
jämfört medrörelsehinder,i landet harkvinnoralla ettprocent av

alla kvinnor haralla Tremän. procentprocent en syn-avavsex
där-Hörselskadorjämfört medskada, ärmännen.procent aven

jämfört med nioblandvanligare män, procent,trettonemot
sjukdomarde kroniskadet gällerNärkvinnorna.procent somav

föröverviktstatistik detmed i SCB:s män,finns utomär en svag
har åttaalla kvinnoroch allergi. Avdet gäller procentnär astma

femdrygtallergi, procent.männenav
arbetsför-nedsattkvinnor harallahälftenFör nästan somav

eller rörelseorganen. Denskelettetsjukdom iorsakenmåga är
och sinnes-sjukdom idiagnosenvanligaste nervsystemetärnäst

skillnadvisar vissLevnadsnivåundersökningarna enorganen.
familjeförhållanden.ochfunktionshindrade kvinnorsmellan mäns

och 64 årkvinnorna mellan 16ochbådetredjedelEn männenav
och 30medan 35sambo barn, männen procentprocentär utan av

med barn.sambokvinnorna ärav
befolk-kvinnor i hela1evnadsnivåundersökningarnaEnligt är

gäller ocksåhälsa Detoch harningen än män.sämretröttare per-
sittbedömerfunktionshinder, 46med männenprocent avsoner

kvinnorna. Debara 32hälsotillstånd procentgott, avmensom
veckornaunder defrågan deocksåintervjuade får senasteom

hu-haft återkommandemedhaft besvärsigkänt sömnen,trötta,
kvinnor mårAlla visareller ångest.käntvudvärk, attsvaroro

än män.sämre
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funktionshinderInvandrarkvinnor med

funktionshinder invandrare eller flyktingarmedKvinnor ärsom
flerofta slitsam tillvaro. sjuka och har funk-har Det är ärsomen

föddabland utomlands bland in-tionshinder är änsompersoner
skillnad mellan kvinnorfödda svenskar, och det är större som

svenskfödda kvinnor mellanoch Invandrar-invandrat än männen.
okvalificerade arbeten i service och industri,kvinnor har ofta som

Åroch funktionshinder. 1990 hade kvinnor frånarbetsskadorger
högre sjukfrånvaro västeuropeiskaSydeuropa 266 änprocent

flerockså mycket kvinnor från Sydeuropakvinnor Det än mänär
förtidspension.sjukbidrag ochharsom

svensk studie har femton invandrarkvinnor med rörelse-I en
Aalmo, 1996. Alla kvinnor i studien tyckerhinder intervjuats G

i Sverige de troligen skulle haft i sittde har det bättre änatt ur-
Även alla inte har det betraktassprungsland. uppnåttom som som

för kvinnor i svensk kultur, detsjälvklara rättigheter så någotär
exempelvis få bestämma sin kropp,eftersträvar.de Det överär att

oberoende, flytta hemifrån blivitekonomiskt närattatt manvara
inte flyttar ihop med någon, och kunnaäven att geom manvuxen

aktiviteter. självbestämmande ochsig på Begrepput somegna
försjälvförsörjning blivit självklara dem kommerhar även som

ifrån självklart för kvinnor.där det långtfrån länder är
i studien invandrarkvinnor meddeltogDe storavar resur-som

Alla hade skolutbildning från hemlandet och de hadesomser.
yrkesarbetahar fortsatt i Sverige. några hararbete där Föratt ar-
tillbakagånghär i landet blivit vad gäller karriär och till-betet en

för flesta har det möjligheter.fredsställelse, de Allagett nyamen
äldsta, talade vidare studier. ville lärakvinnor, de Deutom tre om

sitt yrke, lära sig bättre svenska, något hantverki osv.mer
hade i familjenflesta kvinnorna någon ställdeDe somav upp

oftast barnen.med den nödvändiga hjälpen, Alla kvinnor hade
fått stöd och hjälp samhället, vilken hjälp och hur mycketmenav
hjälp de hade fått berodde främst på deras kontakter och kunska-

svenska. Flera dem trodde de hadei mindre stöd änattper av
svenska kvinnor situation. hadei De gått miste olikasamma om

im



16

former ekonomiska bidrag, till exempel handikappersättning,av
därför de inte kände till dem.att

flesta intervjuadeDe kvinnorna kulturer medrepresenterar ett
utvidgat familjebegrepp det västerländska. Familjenän ärmer en

trygghet de förlitar sig på, de känner också förpliktelsermen
den. efterDe leva till alla roller kvinnorgentemot strävar att upp

har i familjen, och flera dem tycker tiden och orken inteattav
räcker till. kvinnaEn uttryckte sina känslor så här:

Kan jag inte få lite are Det svårt kvinnaär attvara sva vara
och handika pad. Männen sjukhuset blev vårdade sinaoclå pa av

Till mig kom ingen. börjanvänner. I barnenmammor var
på mig. Varför ligger du bara i sängen hemKorn och taarga

hand de.om oss, sa

kvinnaEn hade praktiska svårigheter klara sinattsom egen var-
dag vårdade sin Eftersom hon ogift det hennesmamma. var var
lott. hade hindratDet henne från utnyttja sina tillatt resurser
fullo, och hon trodde inte svenska kvinnor i hennes situationatt

på sig så mycket arbete. En kvinna yrkesarbetade ochtog annan
skötte allt hemma. gick aldrigHon hade alltid fullt sågut, upp,
aldrig på och alltidTV trött.var

Invandrarkvinnor med funktionshinder ingen enhetligär
lika lite andra kvinnor med funktionshinder det.ärgrupp, som

Även kvinnor från andra länder har olika utbildning, kommer från
olika samhällsgrupper, har olika familjeförhållanden Mångaosv.
har arbete, andra inte. Funktionshindret ibland de har svårtgör att

komma praktiskt, förutom det hinder ligger iatt ut, rent attsom
de lever med två kulturer, med delvis olika underordnasätt att
kvinnor. kvinnorna dessutomOm inte kan svenska, har barn att ta
hand och har dålig ekonomi, behöver de stöd för sinextraom
integrering i det svenska samhället. För många skulle det vara
värdefullt få kontakt med svenska kvinnor med funktionshin-att
der, de har svårt kontakt med svensk handikapp-att tamen en
organisation. Många kommer inte till sin invandrarförening.ens
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Kvinnorna, och välfärdenmännen

funktionshinder behöverKvinnor med samhällets stöd änmer av
funktionshindermed under livet därför demän sammantaget att
hälsa och lever längre. fler kvinnorhar Detsämre är än män som

får hemtjänst, färdtjänst, rehabilitering, handikappersättning och
förtidspension. det också fler kvinnorMen inte fårär än män som

hemtjänst de behöver och inte får hel förtidspension.den fårMän
relativt andel rehabiliteringsresurserna, får assi-störreen av mer

stansersättning och har lättare få handikappersättning. Kvinnoratt
använder läkemedel den medicin skrivsän män, utmer men som
till dem billigare den får. fler kvinnorDetär än männen ärsom

använder hjälpmedel, de betalar oftare för dem än män-som men
fler kvinnor får individuelltDetgör. män änär utpro-nen som

flervade hjälpmedel, och mycket har skyddat arbetemän som
med lönebidrag.och anställning

Kvinnor och har inte villkor i välfärdssamhället.män samma
svenska socialpolitiken bygger på prestation,Den det vill säga
ekonomiska villkor vi behöver stöd bestäms ivåra huvudsaknär

tidigare och nuvarande prestationer på arbetsmarknadenav
Marklund, S och Svallfors, 1986. inteS Det bara såär ersätt-att

relation till inkomsten,ningarna står i enligt den så kallade in-
Socialförsäkringarnakomstbortfallsprincipen. ställer också upp

trösklar för tillträde till handlar varaktighet ochsystemet som om
stabilitet på arbetsmarknaden. Stora människorgrupper av som av
olika anledningar inte kan eller vill yrkesarbeta får mycket låga
ersättningar inga alls.eller med funktionshinder finnsPersoner
ofta bland dem.

oftaKvinnor del hemarbetet ochgör större änen av mannen,
yrkesarbetar deltid för orka, och tjänar alltså mindre. Dettaatt
påverkar kvinnors ekonomi och förutsättningar under hela livet.

hälften alla yrkesarbetande kvinnorMer arbetar i offentligaän av
sektorn. Bland dem finns många funktionshinderhar ochsom
därför behöver samhällets hjälp i olika former. alltsåDe dub-är
belt beroende offentliga sektorn, dels anställda, delsav som som

stöd därifrån.mottagare av
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forskareMånga har konstaterat välfardssystemet tillatt stora
delar blev konstruktion. Kvinnorna fick förvärvsarbetemännens i
den offentliga sektorn, i positioner där de underordnademen var

ÅströmSOU 1996:113 del 2. Gertrudmän skriver det idagatt är
en allmänt vedertagen kunskap könsneutrala reformer elleratt
åtgärder får könsspecifika resultat. Detta konstateras ellermer
mindre lakoniskt och verkar inte längre någon upphetsad,göra
kommenterar hon. könsneutralaAtt reformer får könsspecifika
resultat brukar beskrivas paradoxalt, vilket visar det finnsattsom

medvetenhet allt inte det borde i mellanatt är möteten om som
Åström,och verklighet G och Hirdman, Y 1992.norm

Könsskillnader i villkoren för få del samhällets stöd bliratt av
särskilt tydliga vid funktionshinder, eftersom människor i regel
behöver hjälp olika slag då. Skillnaderna visar sig inte bara närav
det gäller ekonomiskt stöd grundar sig på inkomst, utansom
också i fråga stöd ska få efter behov. finnsDetom som man en
del statistik och några studier visar kvinnor missgynnas iattsom
förhållande till på områden viktiga förmän är medsom personer
funktionshinder. finnsDet däremot mycket få studier varförom
skillnaderna finns. När studerar skillnaderna och deman en en ser
kanske inte så allvarliga de tydligut, sammantagetmen ger en
bild bristande jämställdhet på områden inte varit särskiltav som
uppmärksammade. Bakom varje finns många kvinnor ochprocent
för och dem har det betydelse de får hel ellerstorvar en av om
halv förtidspension, de får handikappersättning på högsta ellerom
lägsta nivå, de får bilstöd eller de får tillgång tillom om avan-
cerad hjälpmedelsteknik, de måste betala för sina vardags-om
hjälpmedel, de får den assistans eller hemtjänst de behöverom

När studerar skillnaderna mellan och kvinnor demänosv. man
följande områdena ska medveten det svårtatt ärman vara om

för med funktionshinder fåäven detmän samhällsstöd de be-att
höver. Men kvinnors villkor jämförs med harnär kvinnornamäns
alltså situation.ännu sämreen

Rehabilitering

Kvinnor med funktionshinder yrkesarbetar inte i utsträck-samma
ning med funktionshinder, och intemän heller kvinnorsom som
och i allmänhet. Levnadsnivåundersökningarnamän SCB 1995
visade 59 kvinnorna och 66att procent procent männenav av
med funktionshinder mellan och16 64 år förvärvsarbetade. Det är
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under genomsnittet, arbetslöshetenmycket generelltäven ärom
dag. Utredningen kvinnors arbetsmarknadhög i konstateradeom

alla kvinnor och 78 alla har74 mänatt procent procentav av
yrkesarbete SOU 1996:56. studie gjordesEn 1997 visarsom

därförandra siffror, troligen definitionen funktionshinderatt ärav
Handikappombudsmannenannorlunda SCB, och Rådet för

Enligtarbetslivsforskning 1997. den studien alla55är procent av
i yrkesverksam ålder och har funktions-ärpersoner som en

nedsättning sysselsatta, jämfört med hela befolk-71 procent av
med funktionshinderningen. sysselsattaAv ärmännen som

heltid, och kvinnorna heltid.arbetar 82 52procent procentav
kvinnor1998 totalt 26.000 och medI 31.000 mänvarmars ar-

betshandikapp registrerade arbetslösa, fler kvinnor änsom men
deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda. Avmän var perso-

arbetshandikapp deltog imed någon arbetsmarknads-somnerna
åtgärd dem hade lönebidrag 6052 Avmän.procent som varvar

och dem hade skyddat arbete 79män,procent procentsom varav
man.

funktionshinder i åldern årkvinnorna med 16-64 29Av var
förtidspensionerade och hemarbetande 1995.5 procentprocent

med funktionshinder i ålder 25Av männen procentsamma var
förtidspensionerade och hemarbetande. Från 1980 tilll procent

fyrtio förtidspensionökade antalet kvinnor år hade1994 över som
sjukbidrag med 59 Antalet i åldrareller mänprocent. samma

Årmed Liljegren, T och Johansson, 1998.ökade 26 Kprocent
och fick för-det drygt 18.000 21.000 kvinnor1996 män somvar

tidspension. och kvinnorna67 55männenprocent procentav av
Halv förtidspension fick omkringfick hel förtidspension. en

och fjärdedeltredjedel kvinnorna männen.av en av
förtidspensionkönsskillnaderna det gäller förklarasKan när

slagsoch har olika sjukdomar Riksförsäk-med kvinnor mänatt
ringsverket ställer frågan i En socialförsäkring förrapporten

män Riksförsäkringsverket och konstaterarkvinnor och 1998
har sjukdomar cirkulationsor-det fler kvinnor iär män änatt som

tillstånd lätta diagnostisera.allvarliga Fler kvin-är attsomganen,
sjukdomar i rörelseorganen,har blandän män annatnor

fortfarande betraktas diffusafibromyalgi med ismärtor som som
sjukvården. Riksförsäkringsverket frågar sig också handläg-om

socialförsäkringsnämndernapå försäkringskassorna och be-gare
arbetsförmågadömer kvinnors och så olika det förklararmäns att

fler får förtidspension deltid.så många kvinnor påatt
rehabilitering för långtidssjukaStudier gjortssom om personer

förklarakönsperspektiv kan hjälpa till varför fler kvinnorattettur
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förtidspensioneras Bäckström, I 1997. förklaringän män En är
fler kvinnor långtidssjuka. förtids-än Menatt män är

pensioneringarna har också med hur mycket försökergöraatt man
rehabilitera människor, Ingegärd Bäckström,menar som
genomfört studierna. Både kvinnorna och i hennesmännen stu-
dier ville och behövde ha avlönat arbete. Alla tyckte för-ett att
tidspensionering det kunde hända. Men det finnsvärstavar som

och viktig skillnad mellan könen. Kvinnor behöver ocksåstoren
ha tillräckligt med tid och ork till sitt oavlönade arbeteöver
hemma, den aspekten finns inte med i rehabiliteringsarbetet.men

Levnadsvillkoren för kvinnor och inte desamma ochmän är
därmed blir påfrestningarna i livet olika, de inte harsom

möjligheter hantera beroende på de just kvin-att ärattsamma
och olika kön och med olika inflytande i samhäl-män,nor av

let. oavlönadeDet sarbetet fortfarande kvinnornasäromsor
huvudansvar och deras hä åverkas bland annatsa av resur-

finns för minska från lönearbetet, på friti-attserna som aven
den och inom familjen.
Bäckström,I 1997.

Kvinnors och grundläggande rehabiliteringsbehov alltsåmäns är
detsamma, alla vill hitta arbete de kan sköta funk-ett trotssom
tionshinder, värk eller sjukdom. kvinnornaMen och imännen
studierna frågade efter olika slags hjälp. Männen ville vadveta

gäller och klagade ofta på dålig information. De menade attsom
de behövde lära sig rehabiliteringssystemet och vilka rättigheter

hade.de Kvinnorna frågade framför allt efter någon med,att prata
någon förstående och kunde stöd. Kvinnornas hjälp-som var ge
behov uttrycker både maktlöshet och underordning, menar
Ingegärd Bäckström. Kvinnorna tacksamma någonnärvar
lyssnade på dem, medan stördes de tvingades in imännen när en
underordnad position begränsade deras självbestämmande.som
Visst kunde också uppskatta tala med någon, demännen att men
uttryckte det inte behov och inte tacksamma för det.ettsom var

Reglerna för rehabilitering könsneutralt skrivna, inteär ärmen
könsneutrala i verkligheten. De arbetar heltid,mängynnar som
har bättre lön och kan ställa på rehabiliteringen på heltid.upp

i studierna fickMännen rehabilitering tidigare fickoch även mer
omfattande insatser kvinnorna. Männen fick oftare utbildningän
och omskolning, medan kvinnorna fick börja med arbetsträning.
De åren har det dock blivit svårare för få utbild-senaste män att
ning rehabilitering. De har i stället erbjudits träning i arbets-som
miljö lika mycket kvinnor. Riksförsäkringsverketnästan som
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jämställdhet mellan ochenutvecklingenbenämner mänstörre
också detta:konstaterarkvinnor, men

skillnader försäkringskassansstyrker iektEn somannan as
iteringsâtgärd mellan kvinnor och derehabival ärmän attav

oftast fårfibromyalgi och liknande besvärmedsjukskrivna ar-
rehabilitering. Kvinnor dominerar starkt ibetsträning som

er.dessa grup
ingsverket 1998.Riksförsä

arbetsmarknaden, begränsar kvinnorskönsuppdeladeDen som
hinder i deras rehabilite-byta arbete,möjligheter är ett annatatt

frånska könsneutral utgårrehabiliteringdenring. I mansom vara
Ingegärd Bäckström. bildarkonstaterar Delivsvillkor,mäns mo-

finns det inte till-och i den modellenrehabiliteringenfördell
Därförbehov. betraktasför kvinnorsmedräckligt utrymme

svårrehabiliteradeoftakvinnor än män.mersom

arbetsförmåganbedömsHur

bedöms.deras arbetsförmågamissgynnasocksåKvinnor kan när
kap. och 13 kap.l§,försäkring, 3§allmän 7 sägerLagen om

denska räkna in hemarbeteförsäkringskassannämligen näratt
arbetsförmåga:människorsbedömer

hushålls-skall värdetarbetsförmåganbedömningVid avav
med inkomstomfattning likställasi skäligi hemmetarbete av

förvärvsarbete.

råd 1993:5:i sina AllmännaRiksförsäkringsverket förklarar

tillförvärvsarbetar hänsyninteförsäkradFör tas omsomen
sjukdomen/handikadethan hade kunnatellerhon göra petEus-om

förvärvsarbetande kan utföraickeinträffat. Ominte en
till sköta hus-obetydlig omfattning,i ickehållsarbete exem

vidvården smabarn, börden raktiskaförhållet och avsvara
jämförelsenedsättningörmågansarbetsbedömnin enen av

innebära idetta skullevilken arbetsinsats ett mot-göras me
ijämförelse kan resulteraförvärvsarbete. sådansvarande En att
fö-till pension intebeviljas ellerpartiell pension rättatten

religger.

betraktas köns-hur regelexempel påDetta är ett somen som
nackdel för kvinnor denkan bli tillformuleringneutral i sin när

exempelvis bli denna: kvinnakan EnKonsekvensentillämpas.
slutayrkesarbetat heltid och måstebåda barn, harharoch en man

sjukdom eller funktionsnedsätt-liknandegrundarbeta på av en
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ning. fårMannen troligen hel förtidspension, medan kvinnan ris-
kerar få halv därför hon förväntas sköta hem och barn.att att Att
kvinnor oftast det hemarbetet blirgör alltså nackdelmesta av en
för dem. kvinnaOm orkar sköta hem och barn skulle hon,en en-
ligt det ligger bakom regeln, orka yrkesarbetasynsätt mot-som
svarande tid och har inte till sjukpenning eller förtidspensionrätt
för den tiden. Det förs inte det gällerresonemanget när män.

Många ersättningar enligt lagen allmän försäkring ochom
andra lagar i välfärdssystemet beräknas enligt inkomstbortfalls-
principen. Hur sjukpenning, pension, förtidspension, arbets-stor
löshetsersättning får beror på hur mycket tjänatosv. man man

yrkesarbetande. Eftersom många kvinnor arbetar deltid ochsom
har huvudansvaret för hem och barn beloppen lägre för demär än
för Dessutom kan kvinnor alltså, enligt regelnmän. hurom ar-
betsförmågan ska beräknas, hamna i den situationen de inteatt

får det belopp deras yrkesarbete berättigar dem till, där-ens som
för de har huvudansvar för hemmet sedan de blivit sjukaatt även
eller fått funktionshinder. praktikenI gäller då inte inkomst-ett
bortfallsprincipen på för kvinnor försätt män.samma som

Handikappersättning

Handikappersättning ekonomiskt stöd ska stå i relationär ett som
till de hjälpbehov och merkostnader har på grund sittman av
funktionshinder. kan få handikappersättningMan i olika be-tre
lopp, beräknade i basbeloppet. Riksförsäkringsverketsprocent av
statistik visar det fler kvinnor har handikapp-är än mänatt som
ersättning, 54 respektive 46 Uppgiften gäller 1996procent.
Riksförsäkringsverket 1998.

Under 1990-talet har det blivit alltfler får handi-personer som
Ökningenkappersättning. gäller bara kvinnor, och inästan stort

Ävenalla får den lägsta ersättningsnivån. antalet Vårdbidragsett
ökar, och riksförsäkringsverket ökningen troligen berorattmenar
på bidragen har blivit omtalade sedan träddeLSS i kraftatt mer
och människor därför har kunnat tillvarata sina rättigheter.att
Men det allt fler får den lägstaär ersättningen ochpersoner som
allt färre får den högsta ersättningen.som

försäkringskassansI handläggning handikappersättningenär
två olika förmåner, dels självständig ersättning, dels tilläggetten
till förtidspension eller ålderspension. De två formerna skiljer sig
mycket åt könsperspektiv. Handikappersättningsett ett ettur som
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tillägg till pensionen den vanligaste formen, den betalas tillär ut
och43.000 56 dem kvinnor.nästan Kvin-ärprocentpersoner av

i majoritet i alla nivågrupperna.är När det gällertrenorna
handikappersättning förmån, betalas till knapptutsom egen som
tolv förhållandet Männenär i klartusen omvänt. ärpersoner,
majoritet allapå nivåer, och den tydligaste könsskillnaden finns
bland de har den högsta ersättningen. 65tre tusen personer som

dem är män.procent av

Studie ansökningar och avslagav

Forskaren Antoinette Hetzler har granskat alla ansökningar och
avslag i landet gällde handikappersättning under visssom en pe-
riod Hetzler, 1994. deA Av ansökningarna kom drygttre tusen
hälften från kvinnor. Så här fördelade sig försäkringskassornas

på ansökningarna:svar

Avslag
Beviljad 73% 71%

nivånHögsta 3 7% 30%
Mellan nivån 16% 18%

nivånLägsta 47% 52%

Fler kvinnor sökte alltså handikappersättning, fler fick.mänmen
fick flerDessutom den högsta nivån. Antoinette Hetzlermän

konstaterar i studien kvinnor behandlas bäst könsfördel-att när
ningen jämn. Så domineras kön,är mest snart etten grupp av

vilket, kvinnor för negativ diskriminering. Diskri-utsättsoavsett
mineringen i de där flest,störst männenvar grupper var men
fanns också i de där kvinnorna dominerade. deIgrupper grupper
där könsfördelningen relativt jämn diskrimineringenvar var
mindre eller obefintlig, fastslår Antoinette Hetzler.

studeradeHon resultatet i tolv olika funktionshindergrupper. I
åtta dem kvinnor diskriminerade, tydligt imestav var gruppen

hade funktionshinder efter olycksfall, där 40ett procentsom var
kvinnor. 72 och 44 kvinnorna fickmännenprocent procentav av
sin ansökan beviljad. Reumatiker den hade störstvar grupp som
andel kvinnor bland de sökande, 77 dem fickAv 69procent. pro-
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kvinnorna och 79 sin ansökan bevil-cent männenprocentav av
jad. fick38 dessutom ersättning på den högstamännenprocent av
nivån 16 kvinnorna. fyraI fanns dis-mot procent av grupper en
kriminering till kvinnornas fördel, och i dem fanns det likatre av
många ansökningar från kvinnor och Det gällde blandmän. annat
hörselskadade.

fick handikappersättning bådeAtt oftare och till högremän
belopp kvinnor beror inte på slumpen eller påän männensatt
funktionshinder omfattande kvinnornas, konstaterarär änmer
Antoinette Hetzler efter granskning ansökningarna. Den endaav

förklaringenrimliga det fråga systematisk,är äratt änom en om
omedveten, könsdiskriminering, hon.menar

studie finnsHetzlers visar det skillnad i utslag på kvin-att en
och ansökningar. Men i handläggningen uppstårmänsnors var

skillnaden ormulerar läkarnaF sina utlåtanden olika kvinnorom
respektive de beskriver funktionshinder,män när personens
handlägger försäkringskassans anställda ärendena olika, eller är
skillnaderna resultat bådaett av

Vid första anblick kan det riksförsäkringsver-uten se som om
kets statistik och Antoinette Hetzlers studie varandra.motsäger

fler kvinnor harDet handikappersättning,är än män trots attsom
kvinnor oftare får avslag på sin ansökan. Men avslagen finns inte
med i verkets statistik, och varken statistiken eller forskningsstu-
dien visar hur många kvinnor och skulle ha handikapp-män som
ersättning alla kände till förmånen, sökte och fick sinaom

bedömdaansökningar på sätt.samma

Bilstöd

År fick1996 bilstöd, ekonomiskt bidrag förtre tusen ettpersoner
köpa bil kan få har svårt förflytta sig ochatt attsom man om man
använda allmänna kommunikationer. 54 dematt procent av som

fick sin ansökan beviljad Riksförsäkringsverket harmän.var
också studerat skillnaderna mellan kvinnor och det gällermän när

Årenavslag på ansökan bilstöd. och fick1994 1995 39om pro-
avslag, kvinnorna fick 46 avslag 1994männencent procentav av

och 43 1995 Handikappombudsmannen 1996.procent
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Vårdbidrag

innebär vårdbehov ochfunktionshinderbarnsOm ett extraett ex-
kan föräldrarna få Vårdbidrag. Vårdbi-trakostnader för familjen

Årflickor. antaletför fler pojkar 1996drag beviljas än var
och ochVårdbidrag fyra halvt relationennybeviljade ett tusen,

respektiveflickor 63 37mellan pojkar och procent.var
funktions-fler pojkar flickor harsedan längekäntDet änär att

avspeglar verkligheten skill-vårdbidragen 1996hinder. Om är
exempel gäller nybeviljademycket Någranaderna stora. som

funktionshinder: pojkar ochför olika slags 226 131Vårdbidrag
grund 85 pojkar och 64fick Vårdbidrag påflickor tumör,av

pojkar ochVårdbidrag på grund cp-skador, 281 126fickflickor av
i andningsorganen, blandgrund sjukdomflickor på annatav

medföddaflickor på grund miss-pojkar och 186227astma, av
skillnaden finns i psykiskaojämförligtbildningar. Den största

omfattar bland psykoser, utvecklingsstör-störningar annatsom
diagnostisering DAMPautism och DAMP Läsning, mer om av

psykiskafick Vårdbidrag på grundpojkarpå sidan 36. 1145 av
flickor. enda diagnoser därjämfört med 400 Destörningar,

ochledgångsreumatism 30 flickor 19 poj-flerflickorna var var
hörselskadaframför allt dövhet och 103öronsjukdomar,ochkar

Riksförsäkringsverket 1998.och pojkarflickor 89

Hemtjänst

hemsjukvård betydligt flerhemtjänst ellerharallaAv är änsom
till 65-årsåldern hemtjänstmottagarnakvinnor.hälften Upp är un-

kvinnorna ikönen, därefterlika bådagefär många är stormenav
hade hemtjänst el-194.000detmajoritet. 1997 personer somvar

dem kvinnoroch 132.000hemsjukvård,ler varav
Socialstyrelsen 1998.

få hjälp från den kommunala hem-alltblir svårareDet att
har många kommuner formuleratårentjänsten. De senaste nya

Matlagning, städning, och sådanariktlinjer för tvättatt spara.
längre bistånd i socialtjänstlagenssysslor betraktas inte som me-

och kommu-kallas service därmed intening, utan anses vara
behöver sådan hjälpOm attuppmanasansvar. man mannens

privata firmor, och söka socialbidragköpa tjänster från att om
har råd betala.inte attman
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handlandeKommunemas inte i linje med socialtänstlagensär
eftersombokstav och menin de flesta gamla kännerintemen,till sina lagliga rättigheter alltid få hjälpansökan prövad,att en

fungerar praktiken de kommunalaså riktlinjerna de1 som
besparingsinstrument de vara.avses
Szebehely, M, 1996.

den kommunala hemtjänsten försämrasNär det många äldreär
kvinnor med funktionshinder får besvärligare tillvaro.som en

försämrarnedskärningarna livsvillkoren för äldreMen även män
och för funktionshindrade båda könen. Deyngre personer av

omfattande funktionshinderflesta har inte så och hjälpbehov att
de till personlig assistans och andra insatser enligthar lagenrätt

stöd och service, LSS.om

Kvinnors och hjälpbehovmäns

då kvinnors och hjälpbehov levnadsnivåunder-Hur ut Imänsser
kvinnorna funktionshindersökningarna 64 medprocentsvarar av

och de behöver någon hjälp.60 Detintemännen ärattprocent av
behöver får,samtidigt fler kvinnor hjälp inteän män som men

får tillräckligt mycket hjälp. levnadsnivåundersök-och inte Isom
ningarna får besvara frågan de behöver hjälp medompersonerna

och städning.matinköp, matlagning, När det gällertvätt att
handla det fler kvinnorna behöver hjälp,och är än männenav som

jämfört med betydligt fler behö-44 41 Men mänprocent procent.
hjälp med matlagning 38 respektive 16 52procent, tvättver

respektive och städning 57 respektive procent.35 procent 48
Med tanke fler kvinnor behöver hjälp med gå och handlapå att att
kan hjälpbehov knappast orsakas bara funk-männens större av

förklarastionshinder, måste också med många inteattutan nog
lärt sig städa och laga Och det inte hoppfullttvätta, mat. ser mer

bland deför jämställdheten i åldern 16 tillAv männenut yngre.
behöver hjälp med matlagning. kvinnorna44 år 33 Avprocent

behöver hjälp SCB 1995.9 procent
Handikappolitiska utredningsinstitutet, harHANDU, gjort en

enkät bland hjälpbehov bland medlemmarna i De handi-annatom
kappades riksförbund, Sveriges dövas riksförbund och Synskada-
des riksförbund. de med rörelsehinder och synskada,Av personer

får hjälp grund sitt funktionshinder, fårpå de allra flestasom av
familjen,hjälp någon i anhörig eller bekant. Den över-av en en

delen fungerarvägande tycker det bra, och det gäller särskiltatt
med rörelsehinderBland kvinnorna det mångamännen. är som
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utifrån,hellre skulle vilja ha hjälp tycker hem-attmen som
föränstavgifterna höga HANDU 1996.är

familjer där kvinnan har funktionshindermångaI görett man-
mycket del hemarbetet generellt Enstörre än män gör.nen en av

jämställd fördelning kan förutsättning för familjensattvara en
ska fungera. tycks också vanligt hemtjänstenvardag Det attvara

funktionshinderförväntar sig just kvinnor med och deras mänatt
jämställt finnsska leva andra. Om det barn i familjen fåränmer

frågan hur mycket de ska hjälpa till särskild innebörd. Skaom en
duktigare andra barnde behöva En kan be-änvara mamma

praktisk hjälp sina barn hon har funktionshin-höva ettmer av om
Ska hon dessutom för hemtjänstens,der. assistansens eller

skull ställa kravsamhällsekonomins på barnen, hon intesom
haft funktionshinderskulle ställt hon inte ettom

Eftersom kvinnor i regel har huvudansvaret för hemmet detär
komplicerat för kvinnor förtroligen hjälpän män att ta emotmer

ellersitt hem. Antingen det hemtjänsten personlig assistenti är en
hjälpen, så handlar det i regel två kvinnor skaska attge omsom

tillsammans i den hem. den hjälpenarbeta Av tar emotenas som
det planering, respekt och lyhördhet för den andras viljakrävs

förmåga förhandla, improvisera och sigoch sätta överatt atten
och ting inte blir gjorda precis hon vill. densaker Försom som

lyhörd, ha respekt utförahjälper gäller det och klaraatt attvara
kvinnan i huset vill, ha alltför mångasysslorna så utan attsom

åsikter.egna

LSS

stöd och service, i januari hade funnitsLSSZ, 1998När Lagen om
fyra det hade fåtti år, 45.000 nå-nästan tusenvar personer som

lagens insatser. dem 25.000 och 20.000 kvin-Av mänvargon av
hela skillnaden mellan könen finns blandNästan personernor.

utvecklingsstörning.med
intervjustudie i socialstyrelsens utvärdering lagenEn stora av

kalladevisar i lagens så personkrets det fleratt personerna varav
hade flera funktionshinderkvinnor Hedquist, Bän män som

Fler kvinnor respektive sju hade1997. än män, tretton procent,

3 stöd och service till vissa funktionshindrade, tillLagen LSS, rättom ger
personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, bostad med särskild service m

assistansersättning, till assistansersättningLASS,Lagen rättom germ. om man
behöver personlig assistans tjugo timmar i veckan.änmer
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sina ansökningar insatser. sextiofått avslag på Närmareom pro-
mindrekvinnorna tyckte de hade möjligheter änattcent perso-av

funktionshinder påverka samhället. Av männenattutan varner
tyckte så. Kvinnors och upplevelserdet fyrtio mänsprocent som

skilde särskilt BådeLSS-insatserna sig inte mycket åt. mänav
hade betydelse förkvinnor tyckte insatserna deras socialaoch att

värderade dem högre gjorde.liv, kvinnorna Detän männenmen
fler kvinnor tyckte insatserna hadedäremot män än attsomvar

fritiden.betydelse för möjligheterna utnyttjaganska attstor
på uppdrag socialstyrelsen, vi-studie gjordesEn som avannan

skillnad i kvinnors och upplevelser insatserna.mänsstörre avsar
assistansersättningpersonlig assistans och ochStudien gäller

för folkhälsoforskning vid universitetet igjordes Centrumav
handikapporganisation-tillsammans med medlemmar iKarlstad

antalstudierna hari kommuner. I ett personer sva-en averna sex
livsvillkor innan och efter de fick personligfrågor sinapårat om

och 1996. visar sigassistans Forsberg, E Pettersson, B Det att
förbättringupplever mycket Avkvinnorna större än männen.en

tycker de mycket friaredetkvinnorna 87 ärär procent attsom
tycker de harFler kvinnoridag, 58 än män attmännen procent.av

respekterade, inte behö-bestämma själv,fått ärstörre rätt att mer
mindre beroendemycket tidigare, ochplanera så är avsomver

livsvillkor sedan honuttrycker skillnaden ikvinnaanhöriga. En
tillmed orden: från barapersonlig assistansfått att attvara

frihet här:beskriver sin såleva. En nyaannan
och fiskar.olika katt Kunnapå HaKunna eveneman . å promenad,embakat bröd, vin, bada, gåäta ta ett g asresa,

ifrån kommer och hjälperhjälp, bara såslippa på sägavänta e
mig.- a

livsvillkortycker derasdet fler kvinnorVarför mänän attär som
Rapportför-fått personlig assistansmycket deförbättrats så när

tänkbara förklaringar:fattarna har några

hjälp i sittmindre fåKvinnor kanske än mänär att var-vana
kvin-hand del detassistenternadagsliv. När tar somom en av

derassitt eller andra settsett som ansvarsom ansvarnorna -Kvin-plevas ripande.kan förändringen genomu som mer
har inneburitkanske vadhar så etpaoc en annan synnorna

kvin-hemtjänsten personligbyta Det ärassistans. mestatt mot
behöverarbetar i hemtjänsten, och kvinnorna somsomnor

med kvinnorna i hemtjänstenha upplevthjälp kan mötet
annorlunda männen.än
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Hjälpmedel

ingen kunskap könsskillnader detfinns iDet närstort sett om
hjälpmedel. studie hjälpmedelsbehov gjortsgäller En somom

handikappförbund visar dock blandbland medlemmar i tre annat
att:

rörelsehinder har fler hjälpmedelKvinnor med än männen.0
betalar avgift föroch rörelsehindrade kvinnor sinaDöva0

oftarehjälpmedel än männen.
rörelsehinder tycker de harflesta kvinnor och medDe män att0

bäst för dem. de synskadadefått de hjälpmedel Avsom passar
tredjedel de inte har fåtttycker däremotkvinnorna atten

deras behov.hjälpmedel motsvararsom
kvinnoroch rörelsehindradefler dövaDet än mänär somo

påverka valet hjälpmedel.inte har kunnattycker deatt av
fler kvinnormed synskada detBland pensionärer män änär

påverka valet.de inte har kunnattycker attsom
med rörelsehinder intefler kvinnormycketDet än mänär som0

hem Bland devända sig för få sittde ska anpassat.attvet vart
också fler kvinnor demedlemmarna detäldre är attsom anser

hem 1996.bättre anpassning i sitt HANDUskulle behöva

datoriserade hjälpmedel för-uppgift hurfinns ocksåDet en om
frånkommer REDAH-och kvinnor. Dendelas mellan män

hjälpmedel förför DAtorbaseradeREgionala centercentren,
landet hjälp-finns sju iHandikappade. Det utcenter som provar
utbildning och informationutvärderar ochutvecklar,medel, ger

och efterinrättades 1988, årstill personal. REDAH-centren sex
respektivehur många kvinnorgranskadeverksamhet mänman

sigutprovad där. visade 61datorutrustning Detfått attensom
Skillnaden minstkvinnor.och 39män procentprocent var varvar

och i Lin-hälften kvinnor,i Stockholm, där störstnästan var
fjärdedelarköping, där män.tre var

till könsskillnaden,studier orsakenfinns ingaDet menom
könsrollerna, i ordinatörernasfinns säkert iförklaringarnågra

och behov, i användarnaskvinnorsföreställningar mäns egenom
manligt förhåll-och i kvinnligt ochuppfattning sina behov,om

hjälpmedelsförvalt-teknik. kvinnlig chef påningssätt till En en
ning kommenterar:

känner hon efter hur honrullstolNär kvinna rovar en nyen
funktionellahjulen. kvinna vill hasitter. ollar EnEn man

enkla. vill också hahjälpmedel, Engärna snygga, men man
lite finesser.funktionellt ochsånt gärnaärsom
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vill inte haKvinnor sjukhussängsäng uten som ser som en
hemma i och i nödfall de avkall på funktionensovrummet, ger
för designens skull. Män sängen ska ha isäger attman sova

funktionenoch låter valet. Män använder kryckkäpparstyra
därför det funktionellt gå med, kvinnor väljer oftaäratt att ett
rullbord stöd, för då kan de, kvinnor med siggör, tasom som
saker de ändå går. Kvinnor vill ha saker intenär ärsom

migkrångliga. Lär det jag måste kunna,° de de skasäger när
börja använda apparat.en ny

räddare förKvinnor ställa krav. berDe hälpmedelär att om
och de får nej de jag klarar mig det här.sägerom nog me

förutsätter de ska få detMän de behöver, och intesigatt ger
för nej. Ungdomar vill ibland ha flera rullstolar till olikaett
aktiviteter, vi restriktiva med det. ordnar killarnaDåärmen
ofta till stolen på något medan flickornasätt,annatpengar ger
sig.

har fått rullstolMän aktiva och drivande, sinaär prövarsom en
och sig i hantera den. Kvinnorna försiktigagränser tränar äratt

och rädda skada sig. Könsskillnaderna börjar utvecklasatt nog
redan på habiliteringen, barnen Föräldrarsmå. tyckernär är
kanske ojkar ska aktiva. Flickor rider, medanatt vara mer

pojkarhå ler på med både ridning, ochmotocross
lstolsidrotter.ru

Sjöberg, 1997M

för hjälpmedelsförsörjningen blir alltmer uppdelat ochAnsvaret
organisationen alltmer komplicerad och svåröverskådlig för dem

hjälpmedel.behöver Det innebär användarna måste haattsom
med allt fler ochkontakt de ofta inte får deattpersoner,

därförhjälpmedel de behöver bollas mellan huvud-att ansvaret
Kunskapen i alla led blir också delasmännen. sämre när ansvaret

behöverpå många. hjälpmedel gäller det alltsåNär ett attman
skaffa information,kunna sig ha tid och kraft hålla tillsatt ut man

tjänsteman,får kontakt med kunna tala för sig och uttryckarätt
sina behov på stå på sig fårinte det hjälpmedelrätt sätt, när man

behöver osv.man

Enkla hjälpmedel

Allt oftare gäller det också ha råd betala för sina hjälpme-att att
del. flera landsting, och i fallI några kommuner, har det beslutats

hjälpmedel inte längrevissa ska kostnadsfria. handlarDetatt vara
framför allt och relativtsmå billiga hjälpmedel för hushållsar-om

vardagssysslor ochbete, personlig hygien. hjälpmedel bru-Dessa
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kar kallas enkla. finns definitionDet ingen på vad enkeltett
hjälpmedel det kan exempelvis duschpallar,är, men vara anpas-
sade kranöppnare, burköppnare, sittdynor, dörrvred ochsaxar,
käppar. flestaDe dessa hjälpmedel kostar någon eller någraav
hundralappar.

fler kvinnorDet får problem de själva skaär än män närsom
betala för rad hjälpmedel, eller hjälpmedel inte längrenären ens
finns få avgift hos hjälpmedelsförsörjningen. berorDetatt mot
dels på det fler kvinnor använder små hjälpmedel föräratt som
vardagssysslor i hemmet, dels på kvinnor har mindreatt pengar

kvinnorEn behöver små, enkla hjälpme-än män. stor grupp som
del de har reumatism. handikapporganisationerFem harär isom
samarbete med Handikappinstitutet gjort utredning de såen om
kallade enkla hjälpmedlen Olkkonen-Johansson, E 1998 och
funnit ansvarsfördelningen mellan kommuner och landstingatt är
oklar och huvudmännen definierar hjälpmedel på olikaatt sätt.
Praxis och bedömningar växlar, hjälpmedel kostarett som pengar
i kommun gratis i denFör behöver mångaären en annan. som
hjälpmedel kan det bli mycket dyrt, eftersom de i regel behöver
bytas med några års mellanrum. allvarligaDet detärmest att
kommer bli svårt få på dessa hjälpmedel och mångaatt att tag att

kommerinte ha råd köpa det de behöver. lederDet i sinatt att tur
till hjälpmedelmånga kommer försvinna och det inteatt att att
blir någon utveckling därför marknaden för liten.ärattav nya

Hjälpmedlen bidrar till självständigt och aktivt liv. Förett
många människor, kvinnor, hjälper de också ochsmärtamest mot
utslitning. denNär behöver hjälpmedel kan tvingasettsom nu
betala vad det kostar, eller kanske inte kan få på dettag motens
avgift landstingethos eller kommunen det klar försämringär en

livskvaliteten. människor måsteOm avstå från hjälpmedelav
resulterar det i andra, högre kostnader, till exempel fler behö-att

hemtjänst, assistans, sjukvård och rehabilitering. Detta iärver
första hand fråga hälsa och livskvalitet för dem behö-en om som

hjälpmedlen, i andra hand fråga Samhällsekonomi. Detver en om
nödvändigt utreda vad det kostar samhället i för-är att stort att

tillgången till hjälpmedel för så många människor.sämra
fler kvinnorDet använder hjälpmedel. be-är Detän män som

på kvinnor blir äldre kanske också påatt än män, attror men
kvinnor arbetar hemma, med matlagning, städning,tvätt,mer
sömnad där det kan behövas många hjälpmedel. Men harosv.,
kvinnor de hjälpmedel de skulle behöva Får de tillgång till de
hjälpmedel finns Och vilka hjälpmedel skulle redan ha fun-som

L
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det obetalda hemarbetet hade värderatsnits marknaden påpå om
sättett annat

det i regel mycket svårare haPraktiskt ärsett att omsorg om
ochsköta yrkesarbete, det kan bli särskiltbarn och hem än ettatt

utförfunktionshinder. På jobbet de flestatydligt har ettmanom
skilda praktiska sysslor. behöver kanskeinte så många Där man

få hjälp med vissa saker och hafå arbetsplats anpassad,sin ett
för komma till jobbet varje dag. detpålitligt När ärsystem att

fungera problem. ställsyrkesarbetet Hemmalöst, kan störreutan
olika särskilt har barn.ständigt krav, I Sve-det däremot om man

och både yrkesarbeta och havill de flesta kvinnorrige män
funktionshinder ändrar inte den inställningen.familj, och Förett

till hand både familjen,och orken ska räckatiden att taatt om
fungerandefunktionshindret behövs detförvärvsarbetet och

särskilt viktigtoch på jobbet, och dethjälpmedel både hemma är
oftast både yrkesarbetar och har huvudansvaretför kvinnor som

hemma.

Läkemedel

läkemedel påminner demdet gällerKönsskillnaderna när om som
Åranvänder medicinhjälpmedel. Kvinnorgäller än män.mer

till kvin-frikorten för läkemedelutfärdades1996 65 procent av
relation tillskrevs till kvinnor, iMycket fler recept ut mennor.

mediciner kvinnornas. Enkostadeantalet männens änrecept mer
avgifts-gratis för användarna har blivitvaritdel mediciner som

fleroch fördyring kvinnoråren, detbelagda de ärsenaste en som
inkontinensSkydd och läkemedel vidkännerän män som va-av.

åttio och nittiokostnadsfria, exempel. Mellanrit är procentett av
äldre kvinnor.inkontinensdem har ärsom

Färdtjänst

kvinnor har färd-dubbelt så mångaDet mänänär som sommer
färdtjänst eller äldre.har 80 årtjänst, och ärvarannan person som

det lite fler kvinnor har färdtjänst,till årUpp 65 män änär som
befolkningen haråldrarna det barai de är procenten av sommen

använder färdtjänst inte särskilt mycket,färdtjänst. De resersom
enkelresor och år. Alla dagliga till ochbara 40 resorper person

från yrkesverksamma inräknade.jobbet gör ärpersonersom



Riksfärdtj utnyttjas också kvinnor. Avänsten mest nästanav
24.000 15.000 kvinnor Socialstyrelsen 1998. Social-ärpersoner
styrelsens statistik färdtjänst och hemtjänst könsuppdeladöver är
sedan 1995.

kommunerna harDet för färdtjänsten utom iär som ansvar
Stockholms län, där det landstinget. Varje kommun har sinaär
särskilda regler till färdtjänst, avgifter, begräns-rättenom om om

antaletning och längden på De åren harsenasteav resor resorna.
de flesta införtkommuner regler i princip skaresenärernaattom
åka tillsammans de inte ska till ställe. harDettaäven om samma
gjort det svårare och tidsödande utnyttja färdtjänsten. Enattmer
kvinna blind och har småbarn berättar vad förändringenärsom
inneburit för henne:

Tidigare rin de jag till dagmamman vi åkte hemifrån pånärocå vi på så hon kunde stå bereddväatt attmorgonen sa var
och barnen. eftermidPå ringde ag jag åkteta emot näragen färdigklädda,från jobbet och dagmamman hade barnen så att
jag bara behövde och med barnen i taxin.stanna ta

samåkningen infördes försökteNär jag åka färdtjänst ändå,
dag det kund hade jättebråttom ochen annanmen en var som

jaginte hann plockade barnen. Och där stodnärvänta u p
och ochda Samåkningen innebärväntaocksåmamman ungarna e...

kund kanske ska håll, så viatt ett annat atten annan
åker förbi dagmamman.inte Någon gång, det måste jag isäga

ärlighetens har jag lurat och jag skasystemet sagt attnamn,
åka med mina barn jag beställt färdtjänst. baraDetnär är en

eftersomhalv sanning barnen åker med väldigt kort bit,en
då bilen,vi i så chauffören kan inte med någonär tre tamen

kund.mer

får min alltid hämta och lämna barnen.Nu Detnästan ärman
tråkigt, för det uppgift jag kunde med ochvar en som vara
dela. så mycket skjutsandeDet och ordnande hanär annat som
måste fråganJag på vår lokalagöra. mötetog ettupp som s n-
skadeförening hade med färdtjänsten samåkningen innär ör-
des. Då de det inte fanns nå möjligheter fåatt att stannasa ra
till och hämta och lämna barn på agis. De skaattmenar man
beställa bil till dagis, avsluta hämta barnen och sedanen resan,
beställa bil. Problemet det så mycket tid för denär att taren ny
korta biten mellan dagmamman och Några ånger har jagoss.
betalat taxin själv för slippa tafset med fär tjänsten,att men

blir chaufförerna förbannade de får kortså kör-ör att en
n1ng...
HANDU 1996

18-60522
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mycket på hur livet i övrigt funge-arbetslivet berorSituationen i
funktionshinder behöver kanske ha stödharOm ett manrar. man

tid och kraft till yrkesarbetet.för ha Manoch service hemma att
för till frånpålitligt komma ochhaocksåmåste attett system

helt nödvändigt kunna lita påhar barn detjobbet. Om är attman
de inte idag i defungerar bra. Detkommunikationerna göratt

till livet särskilt för kvinnordet krånglarochflesta kommuner,
oftare harfärdtjänsten ochanvändereftersom de än män,mer

och barn.för hämta lämnahuvudansvaret att
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sjukvård för kvinnor ochEn män

skadorMånga och sjukdomar olika och konsekvensersymtomger
för kvinnor respektive Könsskillnaderna i sig borde intemän.
orsaka diskriminering och olikheter i bemötandet. Men i realite-

innebär skillnaderna ofta kvinnor missgynnas. Utredningenten att
bemötande kvinnor och i uk- och hälsovården stude-mänom av

rade detta. SOU 1996:133. Därför ska de inte diskuteras när-
här, bara belysas med några exempel på vadutanmare

skillnaderna i sjukvårdens bemötande kan innebära för kvinnor
funktionshinder.med

kvinnor missgynnasDet det manligagör att är att nästansom
alltid manliga kroppenDen och de manligautgör normen. sym-

vid skador och funktionshinder har traditionellt uppmärk-tomen
Eftersom medicinsk forskning och utvecklingsammats mer.

oftare frånutgår och deras fysiska och sociala förutsätt-män
ningar, så kunskapen villkor bättre den kvin-är mäns änom om
nors.

Kvinnor med diabetes har exempelvis hälsa och livs-sämre
kvalitet diabetes.med Kvinnor också missnöjdaän män är mer
med sjukvården och bemötandet i sjukvården, det inteärmen
känt det beror på de får vård och bemötande eller påsämreattom

de har högre förväntningar Som vid många andraän männen.att
sjukdomar får med diabetes service och stöd anhörigamän mer av

kvinnor med diabetes. Kvinnor fortsätter sköta hemarbetetän att
de sjuka eller har funktionshinder, och det påverkaräven när är

hälsan och livskvaliteten. detNär gäller kvinnor med hjärtsjuk-
finnsdomar det också skillnader mellan könen. Kvinnor harstora

bliroch inte lika aktivt Omhändertagnasämre än mänprognos
de sjukare. Det också fler kvinnormän även är är än mänsom om

dör efter kranskärlsoperation. årenDe harsnart senastesom en
det dock flera projekt där kvinnors och situationstartats symtom
uppmärksammas.

få kvinnor blödarsjukaDe har svårt få kompetentär attsom en
vård och behandling därför många läkare har bristfälliga kun-att
skaper deras problem. Kvinnor och får olika bemötandemänom

de vänder sig till sjukvården med sexuella frågor på grundnär av
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miljon i lan-funktionshinder. Omkringellersjukdom en personer
kvinnor. Reumatism alltsåoch de flestadet har är ärreumatism

kvinnosjukdom. Sjukdomen kanochfolksjukdombåde enen
behandling och reha-får tidig diagnosbromsas samtenom man

Specialistvård.akut brist påspecialister. detMenbilitering ärav
vården blir sedanbehöva bli ochde skulleblir sjukareMånga än

rehabilitering från början. Skullefått brade hadedyrare än enom
prioriterad folksjuk-så lågtrehabiliteringenochvården omvara

sjukdomvarit manligreumatismdomen en
vård för få lik-alltid haoch ska inteKvinnor män attsamma

konstateradeolika vård,Jämställd vård kanvård.värdig ut-vara
vården utformassjukvården.bemötande i Menredningen närom

kvinnors ochgrund i kunskapha sindenolika måste mänsom
kunskapen saknasolika behov, och densjukdomsbild ocholika

oftafår kvinnorområden. Idagpå mångafortfarande en annan
och intres-kvinnors behovdärför kunskapenvård mänän att om

livssituation brister.för derasset

medoch pojkar DAMPFlickor

öppenvårdsmottagning ibarnpsykiatrisk Göte-studie vidEn en
får flerutreds ochrutinmässigtpojkarvisarborg noggrantatt mer

får därför ocksåPojkarnaflickor S 1998.återbesök Kopp,än
neuropsykiatriska diagnoser,flickorna,oftarediagnos ävenän

pojkarnafick 26DAMP/ADHDÄ Detoftast närprocent stu-av
flickorna. pojkarnamed två Förjämförtbörjade,dien procent av

flick-förläkarutlåtanden för Vårdbidragflerocksåutfärdades än

orna.
nybesökgjorde påalla barnundersöktesstudienI mottag-som

flickor.vilka 47fyra år, 610 barn,underningen procent varav
gjordesså detändrades arbetssättetårEfter två att en

funk-den kognitivaochneuropsykiatrisk bedömning ett test av
DAMP/ADHD hos 36upptäcktesalla barn. Dåtionen hos procent

utredde barnenpojkarna. Närflickorna och 42 procent manavav
med fördiagnostiseringen 33alltsåökade procentnoggrant

flickorpojkarna. Relationen mellanföroch 16flickorna procent
till flickaflicka på nio pojkarändrades frånoch pojkar enen

pågick.åren studiende två sistapojkartre som

3 Control and Perception.Deficits Attention,förkortning MotorDAMP är aven
Disorder.Deñcits / Hyperactivityför AttentionstårADHD



orsak till pojkar undersöks oftare flickorEn i barnpsyki-änatt
atrin kunskapen grundadDAMP-symtom på forsk-är äratt om

baraning, har undersökt pojkar. Studier i helanästansom
västvärlden visar två alla flickor ochatt procent procentav sex av
alla pojkar har DAMP/ADHD, i den internationella forsk-men
ningen finns det sedan 1960-talet 5.000 studier pojkar och 25om

flickor.om
till tolv års ålder det flest pojkar kommerUpp till barn-är som

psykiatrin. Familjerna söker hjälp på grund pojkarnas bete-av
ende, de ofta hyperaktiva och aggressiva. Bland tonåringarär är
det flest flickor söker psykiatrisk hjälp. Den vanligaste dia-som

för tonårsflickor ångest och depression. Men detär utövergnosen
döljer det sig ofta neuropsykiatriska problem, blir förbiseddasom

Göteborgsstudien visar hälften flickornahos många. ochatt av en
fjärdedel medpojkarna DAMP/ADHD har depression ochav

Flickorna också hyperaktiva, inte iångest. lika hög gradär men
pojkarna. har inte hellerDe aggressiva Dettasätt. görsom samma

de inte uppmärksammas lika mycket. längre tid förDetatt tar
omgivningen, bland skolan, förstå deras svårigheter. Detannat att

flickor pojkar med DAMP/ADHDfler inte hyperak-är än ärsom
uppmärksamhetsproblem. Studientiva, har i Göteborgutan mest

flickorvisar också det dubbelt så många pojkarär äratt som som
till hyperaktiva.hypoaktiva, innebär de harDetmotsatsen att

igång, initiativ,svårt komma organisera ochatt ta egna genom-
föra aktiviteter.några

behövs forskning specifikt flickor medDet mer om
DAMP/ADHD för upptäcka dem, konstaterar Svenny Kopp.att
Barnpsykiatrin behöver bättre utredningsmetoder och kun-mer

barnneuropsykiatriska tillstånd förskap kunna utredaattom
ocksåflickorna tidigt. det viktigt flickors och poj-Men är att se

flicka undersöks henneskars olikheter. När ska svårigheter ochen
beteende jämföras med andra flickors, inte med pojkars. be-Det
hövs könsspecifika skattningsskalor för hyperaktivitet och bris-
tande impulskontroll för ska kunna bedöma deatt symtomman

flickor med DAMP/ADHD visar flickorna fårNärsom upp. en
diagnos ökar förståelsen för deras svårigheter och de fåkan bättre
stöd i skolan. diagnos ökar också föräldrarnasEn möjligheter att
få pedagogisk hjälp, avlösning och ekonomiskt stöd, menar
Svenny Kopp.
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Flickor och pojkar med Aspergers syndrom

studie syndromEn har visat det fannsAspergers betydligtattom
fler flickor med den diagnosen jämfört med hur många söktesom
hjälp Ehlers, S 1997. Studien visade det fanns flicka påatt en
fyra pojkar, medan det bara går flicka på tio pojkar bland deen
barn besöker barnpsykiatrin. allaNästan pojkar fick dia-som som

syndrom hyperaktiva,Aspergers stökiga, ouppmärk-gnosen var
impulsstyrda och egocentriska. De plats itog storsamma,

klassrummet och det blev mycket problem omkring dem. Flick-
problem betraktades svårare beskriva. be-Detattornas som var

svärligt komma flickorna de störde inte sinnära,att men
omgivning pojkarna och därför accepterades de lättare. Mensom
tonårsflickor med syndrom har det ofta svårt be-Aspergers och
höver mycket stöd omgivningen. Eftersom många inte har fåttav

ochdiagnos får de dåligt stöd tillvaron blir förkaotisk demrätt
själva och deras familjer. flickorMånga skolkar från skolan, prö-

droger och flyttar omkring. Så småningom hamnar del ivar en
den psykiatriska vården, de kan fådär antal olika diagnoserett

förstårnågon de har syndrom.Aspergersutan att att
finns betydligt fler pojkar och flickorDet och kvinnormän än

har diagnoserna DAMP/ADHD och syndrom.Aspergerssom
skillnaderna i antal tycks inte såMen stora trott.vara som man

Flickorna bedöms, i många andra medicinska sammanhang,som
efter de pojkarna visar vilket leder till flick-symtom attupp,som

förblir osynliga.misstolkas ellersymtomornas
fårmed DAMP/ADHD eller syndrom inte all-Barn Aspergers

tid det stöd de behöver från samhället, och det gäller både pojkar
och flickor. Särskilt i skolan stödet ofta dåligt. förMen deär
flickor får fel diagnos eller ingen diagnos alls, blir det ännusom
svårare få det stöd de behöver, både i skolan och psykiatrin.att
Eftersom oftaläkarna beskriver flickornas diffusa,symtom som
och flickorna vanligen vänder sina svårigheter inåt inteoch utåt
har föräldrarderas med all sannolikhet också svårare få vård-att
bidrag. Uppgifterna nybeviljade Vårdbidrag för barn medom psy-
kiska, kallade specifikaså störningar i utvecklingen, där DAMP
och ingår, tyder på det. deAsperger Av 946 Vårdbidrag be-som
viljades 1996 gällde drygt pojkar.700

Några frågor måste ställas, inte ska diskuteras i detsom men
här sammanhanget handlar alltfler barn, framför allt poj-attom
kar, får diagnos. Vad beror det ochpå vad får det för konse-en
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problem ska betraktas avvikelseVilkaför barnenkvenser som
det behövas diagnosfunktionshinder Skaoch bedömas ensom

pedagogiska stöd det behöver i skolanska få detbarnför att ett
Är blir betraktade avvikare i skolanpojkarriskdet större att som

diagnostiseringen ihopden ökandeblir det Hängerflickorän att
minskati grundskolan har såspecialundervisningenmed attatt

de behöver i denproblem inte kan få det stödsärskildabarn med
ordinarie skolan
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Könsidentiteten

människor har synliga, påtagliga funktionshinder frånMånga som
i barndomen ochtidiga år har redan tonåren upplevt känslan att

bli värderad och nedvärderad, därför deras kropp avviker i nå-att
bemärkelse. Flickor känner ofta värderingen och nedvärd-avgon

eringen pojkar, eftersom kvinnors kroppar och utseendeänmer
granskas och värderas Andra har erfaren-generellt än mäns.mer

inräknat, förändras de får skadahet livet, sexlivetatt attav av en
deeller sjukdom ärnär vuxna.

finns och sjukdomarockså skador påverkar kroppen,Det som
harinte utanpå. Om exempelvis stomi, psoria-man enmen syns

eller har bort bröst grundsis, eksem påopererat ett av cancer
hinder först klä-upplevs det kanske signärett tarsom man av

finns funktionshinderderna och visar sin kropp. ocksåDet som
utseende dövhar med kroppens kvinnainte Engöra. äratt som

kanske inte alls hennes kvinnoiden-eller hörselskadad tycker att
Åsinne har funktionshinder. andra si-titet påverkas att ett ettav

kvinna, blivit för sexuelladan kan närövergrepputsattsomen
därför lever med psykiska svårigheter, upplevabarn ochhon var
ständigt präglar hennes liv och identitethennes skadahur som

och Sexualiteten det alltsåkvinna. det handlar kroppenNär ärom
anspråkomöjligt föra några pågöratt attresonemang som vara

finns detgenerella för kvinnor med funktionshinder. Däremot
funktionshinderfrågor bemötande där kvinnor med olikaom

känner igen sig.
område med tabun, och funktions-Sexualiteten mångaär ett

hinder och sexualitet i kombination fler tabun ochännurymmer
fördomar. det handlar kvinnlig sexualitet kommer det inNär om
ytterligare tabun och fördomar i bilden. Vad kan det då betyda för

självbild och könsidentitetmänniskas kroppen haratt etten ung
funktionshinder

Vi handika pade lär föreställnin själva våraoss en om oss av
föräldrar, fran sjukhus och rehabilitermgsanstalter. födsOm vi
handikap ade vi aldrig glad överraskning, fa-är nästan en en
miljehän else fira, källa till glädje och stolthet. Manatt en
kunde till och med vi bringar med bekymmer,säga att oss
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skuldkänslor.arbete, skam och Växbesvikelse, extra se-sorg,
lycklig och människa,kära barn, tilldan ö pen vuxenenupp,
dig själv klarar knytaälskar och pskattar attoc somsom u

med människor.kontakter raan
vi vridna och svängda, undersökta, åstir-sjukhus blirPâ

allt vad den allvetande arkå-stuckna och knivskurna,rade,
vad får med det. Frågarfrågar barnetvill. Ingen göramanren

dig sedan lyssnanyhandikappade vuxna Lärden attman ens
dig dig själv, lita pådin krotill behoven hos ägnaattp,

händer.dig sjä någon det såoch Arandra, att annansge v
möjliga problem med denuppstå allakonstigt det kanatt egna

sexualitetenochkvinnligheten
1992Pelkonen, M

och denoch könsidentitet får vi tidigt,till vår självbildGrunden
finns risk flickor och pojkarhela livet. detpräglar Men attoss

kroppsuppfatt-negativ självbild ochfunktionshinder fårmed en
vid, händer imed, och vänja sig månganing. får ståDe att tarut

självtillitpåverkar deras utveckling ochsäkertdem, något avsom
skadan ochhabiliteringen fokuserassjukvården ochintegritet. I

detfel ska möjligt till ochfunktionshindret. Det rättasärsom om
bekräftat defår oftabra ska Barneninte fungerar tränas. attsom

för för-också lyhörda föräldrarnasdeinte duger Barn ärär.som
hållningssätt.

pojkar ochfunktionshinder bemöts inte alltidmedBarn som
funktionshinder, vilket påverkarbarn medflickor, barautan som

på köpetalltid könsidentitetenutveckling. får intederas De ge-
bemötande och identifiering pålek, sättsamma somnom vuxnas

detkan innebära inte harrörelsehinderandra barn. Ett att man
kvinna respektiveförväntas Attkroppsspråk man. varaav ensom

födelsen kan också påverkaeller blind frånsynskadadgravt
harmed synskada svårtoch ungdomarkroppsspråket. Barn att

och lära sigmänniskor med kroppensignaleruppfatta de attger
ungdomar. beroendegäller bland Detecknen och koderna ärsom

förmedla till dem. andraomgivningen väljer Detvad att somav
måste de få tillungdomar lär sigbarn och översattattgenom se

beröring.ord eller
och ungdomarna det finnsviktigt för barnenDet öp-är att en

och sexualiteten. Alla männi-penhet för tala kroppenatt ungaom
och för ungdomar medskor funderingar ihar ämnet

få särskild innebörd eftersomfunktionshinder kan tankarna en
för det avvikande hos dem.människor sig Ettäroroar somunga

från har kunskap och vågar lyssnaklokt bemötande vuxna som
betyda mycket för människasoch på frågor kan en vuxen-svara
funderingama sexualitet naturligtvisblivande. flickorFör är om
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med frågor graviditet födande. Kunska-förknippade ochnära om
sexualitet finnasfunktionshinder och behöver på ung-pen om

också avdelningardomsmottagningar, på för barn- ochmen
vuxenhabilitering, rehabilitering,ungdomshabilitering, gyneko-

logi och neurologi.

personligaälp med det

känner sig i situationerBåde kvinnor och där de be-män utsatta
personliga och intima. studiehöver hjälp med det Imest en om

funktionshindermänniskor med fysiska och omfattandehur
hjälpbehov upplever sina existensvillkor talar många de inter-av

värdet avskildhet och integritet Jacobson, 1996.vjuade Aom av
fick frågani undersökningen bland pådeltogDe annat svarasom

vill hjälp det andra könet. Kvin-de ta emot av personer avom
vill ha hjälp med på- och avkläd-de inte mänattsvarar avnorna

föroch toalettbesök. känner sig generade visaning, hygien De att
nakna kroppar inför kvinnasina Enmän. säger:

främmande killar ska hålla och klä mig.Jag vill inte påatt av
dess-vill bestämma vilken kille ska klä mig. OchJag som av

förhandikappad får komplex sinutom, en massasom man
sned och krokig på det och det andra stället,krop Man är ena. till vardags klä sig så inte alla...Man försökeroch örsöker att

killari möjligaste mån...Man vill intedölja skavankerna att
in på bara kroppen.bara ska klä av en

hjälp med sådant har medkvinna vill inte haEn män somav
skulle blidärför hennes sambo kanskekroppen göra, att svart-att

vad skulle de ficksjuk. orolig förEn sägaär grannarna omannan
hjälp kvin-hon intim olika Någramän.togveta att emot av av

de säkra de fårkan hjälp på självamän äremot attta av omnorna
bestämma ska hjälpa dem. kvinna kan tänka sigEn attvem som

de på henne utan några speciellahjälp mänta syn-av om ser
eller åsikter varken det eller det andra hållet. Ompunkter ena

tycker hjälpa mig ungefär lika vardagligtde är attatt som man
flakes detkäkar sin filmjölk och då bryr jag mig intecorn om-

heller.
har behövt service barndomen bodde påkvinna sedanEn som

hade hon aldrig möjlighet ställningelevhem tidigare. Där att ta
skulle få hjälpa henne, det självklart alla skulletill män attom var

hjälp både kvinnor och hon tillbakaNärmän. ärta emot av nu ser
förskräckt hur institutionsskadad honhon inteöver var, som ens

för-kände sig blyg. kvinna har bara vid några tillfällenEn annan
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mått sig till hemtjänsten hon föredrar hjälp kvinnor.säga attatt av
Enstaka har hennes önskan blivitgånger respekterad. försö-Hon
ker beskriva hur hon hanterar sin blyghet hjälpernär en man
henne med intimhygienen:

Det skikt får koppla frånbort sin Jagär ett som man person.
upplever mig stratifierad.jag blir liksom hy-Detsom om var
gienskiktet. Och sedan min det isolerandeär ettperson, som
skikt in till den. där har inte alls medDe varandra Detgöra.att

ungefär det kläderna tvättade.är som om var man

det föredrarnågra hjälp kvinnor därförAv männen är attsom av
det trevligt därföreller kvinnor har bättre blick. Enär att man
tycker det sig ochsvårare stå på kräva den hjälp han be-äratt att
höver kvinnor, särskilt de snyggaj och tyckerärav om en annan

kvinnor ibland de krafterinte har behövs för hjälpaatt attsom
honom. tycker det bäst få hjälpEn för dåär män,att attman av
blir det raka rör, och hjälp kvinnoraccepteraren annanmer av

med duscha.utom att
Kvinnor verkar blygare i dessaän män näravara

hjälpsituationer. fostrade skyla sig, inteDe är än män att attmer
visa sig för främmande Därför det naturligt kvin-är attpersoner.

i undersökningen i allmänhet hade behovstörre än männennorna
få hjälp detaljermed intima någon kön,att av av samma menar

Annika Jacobson. inte vill ha hjälp kvinnor kanMän åsom av
andra besvärliga situationer eftersomsidan hamna i de flesta an-
ställda boendeservice kvinnor.i hemtjänst och är

rörelsehindradeIntervjuer med ungdomar

Forskaren intervjuat kvinnor ochKarin har medBarron mänunga
rörelsehinder bland grupptillhörighet, självständighet,annatom
beroende och hinder för inflytandet sitt liv Barron, Köver eget
1997. Studierna visar några tydliga olikheter mellan kvinnornas
och tydligaste skillnadenDen bara kvin-männens synsätt. är att

längtan efter få barn.talade sin drömdeDeatt ettnorna om om
vanligt kvinnoliv, med och barn. längtade efter vårdaDe attman
och ha aktiv roll, den de haft under helaänatt en en annan upp-

Ändådå de vårdats och omhändertagits. betraktadeväxten,
fåmånga drömmen barn ouppnåelig. oroade sig förDeatt attsom

det skulle omöjligt föreställdeoch sig det fanns medi-attvara
cinska frågathinder, hade aldrig någon läkare. kvinnaEnmen
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förklarade hon inte ville fråga för hon trodde inte honän,att att
skulle orka med nekandeett svar.

Kvinnornas vilja vårda handlade inte bara få barn,att attom
också skaffa sig yrke där de kunde hjälpa andra.utan att ettom

funktionshinderDeras har dem kunskap och kompetens,gett en
kan komma till menade de. Männen talade inte i så-nytta,som

dana De ville ha yrken dem själva så myckettermer. som gav
möjligt.som

skillnadEn mellan könen fanns förväntningarnai påannan
självständighet. hadeMännen till fysisk självständighet.tränats

tränade flitigt på främst förDe få starka Detattgym, armar. var
viktigt för dem kunna hantera rullstolen och ha synligaatt att-
muskler. Kvinnorna däremot på denna, kal-någontröttavar som
lade det hysteriska älvständighetsträning. kvinnaEn tyckte att
hon aldrig hade haft någon barndom. hade alltidDet varit träning
och behandling, hon kunde inte minnas hon lektnågonsin hadeatt

andra barn. Kvinnorna på andra definierade de-trötta attsom var
träningsbehov, och tyckte det iblandatt värt att ta emotras var

förhjälp kunna tiden och kraftenägnaatt annat.
Synen på skilde sig också mellan kvinnor ochpartner män.

Några betonade den kvinna de skulle leva med imännen attav
framtiden inte skulle ha något rörelsehinder. tyckte detDe att var

praktiskt med kvinna funktionshinder, kundeutanmer en som
hjälpa dem, sköta hem och barn Kvinnorna ville ocksåosv. vara
tillsammans med kille rörelsehinder någon gång,utanen som en
självbekräftelse. det hade inte så betydelseMen denstor om man
de slutligen bestämde försig hade rörelsehinder eller inte.

alla hinder självständighetenFörutom mot ärsom gemen-
för ungdomar med rörelsehinder så finns det också hindersamma

beror på könet. den forskning finnsI ungdomar medsom som om
funktionshinder har inte diskuterat kön, hur viktigtutanman mer
det ungdomarna funktionshindret begränsarär att accepterar att
deras möjligheter. könsrollernaMen har betydelse. Samhälls-

och värderingar påverkar flickornas på sig självanormer syn som
kvinnor och förutsättningarna för självständighet dag-i detunga

liga livet, konstaterar Karin Barron. Traditionen kvinnorsäger att
ska beroende, passiva och inte för självsäkra. bilden vi-Denvara
lar särskilt kvinnor med funktionshinder eftersom detövertungt
också den för med funktionshin-är stereotypa normen personer
der.

tidigFrån ålder hade kvinnorna sig vid andra formule-vant att
deras behov. självständigAtt i det dagliga livet betraktasrat vara

naturligt för för kvinnor. Samtidigt vik-detmän änsom mer var
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tigt för kvinnorna i studien få bestämma sitt hem,att över eget en
fråga ingen Så här berättarmännen kvinna:togsom av upp. en

Jag vill ha tillgängligt kök, de å kommunen verkarett men
tycka eftersom jag behöver hel del jälp, så varför skulleatt en
jag ha det jagMen tycker det skulle ganska trevligtatt vara

kunna titta in mina köksskåp och iatt och så.grytorna1 se ner
Det svårt tala för assistenten vad hon skaär jagatt göra närom
inte kan vad händer på spisen. Och plus det lilla jagens se som
kan själv, det bara glasgöra även är Detatt ta ett vatten.om
skulle ganska trevligt det själv.göraattvara

Papporna viktiga för i studien. Papporna hademännen ocksåvar
ofta varit involverade i liv i kvinnornas. Kvin-männens änmer

talade sina närheten och bundenhetennorna mer om mammor, om
till dem. Mamman och andra kvinnor förebilder vårdare,var som

de kvinnorna skulle någon viktig förebildnär nämnamen unga
handlade det leva med funktionshinderatt ett än attmer om om

kvinna. kvinna berättadeEn hur betydelsefullt detvara om var
hon i förtonåren första gången träffadenär ien vuxen person

rullstol, levde rikt, rörligt och roligt liv. Han blevetten man, som
viktig förebild för henne.en

Gränsöverskridanden

Kvinnor med funktionshinder har ofta förutsättningar över-att
skrida könsnorrner. Funktionshindret kan bidra till kvinnornaatt
skapar alternativa könsmaktsrelationer. konstaterarDet forskaren
Gisela Helmius efter ha gjort studie kvinnor medatt en av
rörelsehinder i generationer. Studien handlar framför allttre om
arbete och sexualitet i kvinnornas vardag. Helmius, G 1998.

Ett tjugotal kvinnor i 50-70-årsåldern, 30-50-årsåldern och 20-
30-årsåldern, alla med medfödda funktionshinder har intervjuats.

intervjuernaI har Gisela Helmius kunnat fånga skillnaderna i de
generationernas uppväxtvillkor. De äldsta kvinnorna blevtre

i tid då det inte fanns någon generell välfärd och intevuxna en
heller några insatser för med funktionshinder. Kvinnorpersoner
yrkesarbetade sällan. Efterkrigsgenerationen växte närupp
välfårdsstaten började byggas och kvinnornas liv har påverkats av
det. Många började yrkesarbeta. De kvinnorna i studienyngsta
har vuxit med handikappolitiska insatser från början och gåttupp
i vanliga skolor.

Kvinnornas gränsöverskridanden synliga i allaär tre genera-
tionerna, det sig olika uttryck.även En de äldsta kvin-tarom av
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gård. Enligt bygdenspå bondetraditionväxte stornorna upp en
skulle kvinnorna gifta sig med någon traktens ochmänav unga
bli bondmora. kvinnan med rörelsehinder skulle aldrigMen

bli duktig bondmora. stället blevkunna någon I hon den första
studerade vidare efter folkskolan.flickan i byn yrkesar-Honsom

gifte och skaffadebetade i hela sitt liv, sig bam.
funktionshinder fick fleraPå grund sina kvinnorna i stu-av av

tillfälle hushållsarbete.dien aldrig lära sig några demFöratt av
viktig för kvinnoidentiteten.blir just husmorsrollen kvinnaFör en

blir den Verktyg för frigörelse från sinHon visarett mamman.
inredasjälvständighet och sköta sitt hem hon självattgenom som

vill och inte vill. kvinnor med funktionshinderFörsom mamman
det alltså det betalda lönearbetet fungera fri-inte bara kanär som

görande, också de traditionella kvinnorollerna,utan att vara
Gisela Helmius.och husmor,mamma menar

situation oftaFunktionshindrade kvinnors hanteras be-som
handlar ofta blottlägga diskrimi-kymmersam. Litteraturen attom

förtryck, lyfta fram kvinnornas unikanering och än attsnarare
erfarenheter, konstaterar Gisela Helmius. viktigt kart-Det är att

förtryck, finnslägga diskriminering och det risk forsk-attmen en
bidrar till iningsfrågorna formuleras så de konserveraatt att

för frågorstället för bereda ochväg synsätt.att nya
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Vara mamma

Jag det kommer å jättebra ag fårtror barn.att Detatt om
finns så många bra hjälpme el. Man kan till och med köra
barnvagn sitter i rullstol. finnsDet alltid lösningar. Såom man
måste vågar ingentingman resonera, annars man
Sjöberg, 1996M

tankar hosDessa kvinna i tjugoårsåldern kan ett ut-en ses som
tryck för funktionshindrade ungdomars på sig själva och sinasyn
livsvillkor idag. flestaDe inte sitt funktionshinder ettser som
obevekligt hinder för vanligt liv. De har möjligheterett större än
tidigare generationer livsval. Jämför den kvin-göraatt egna unga

funderingar med uttalande från kvinna i fem-ett ärnans en som
tioårsåldem idag:

"Det aldrig någon till mig när du blir fårochstorvar som sa
barn. Kanske undvek mina föräldrar för jag inteämnet att
skulle bli ledsen. Kanske det svårt för dem själva att pratavar

det. har aldrigJa känt några förväntningar på jagattom
skulle skaf barn jag blev Jag har inte med mignära vuxen.
den identiteten från början.
Engelbrecht, och Sjöberg,E M 1991

Den och funktionshindrad på 50- och 60-talen hadesom var ung
svårt hitta förebilder till någon identitet handikapp-att änannan
rollen. Många förknippar sin skoltid med det onormala livet på en
institution och har levt sitt vuxenliv med liteså praktiskt stöd att
tillvaron har varit hårt beskuren och begränsad. För många detvar
aldrig praktiskt möjligt skaffa barn.att

Det visserligen vanligt idag flickorär och pojkaräven medatt
funktionshinder inte bemöts och behandlas blivandesom vuxna
kvinnor och deras situation skiljer sig ändåmän, mycket frånmen
tidigare generationers. De i miljöer ochväxer går iupp samma

skolor andra barn, bor med sin familjer och får möj-samma som
lighet identifiera sig med sina föräldrar. kanDe hittaatt förebil-
der, med funktionshinder förväntningarna påtrotsatvuxna som
handikappidentiten och format sitt liv de själva vill. Sedansom
LSS trädde i kraft det alltfler människorär med funktions-unga
hinder skaffar barn. De vågar, därför de tillvaronatt attsom ser

3 18-6052
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arbetemed mycketsituation,andra i liknandefungerar för änom
hjälp de behöver.för få denansträngningaroch attstora

biologisktsjukdomarskador ochinte mångadag detI är som
medkvinnorkanbli Däremothindrar kvinnor att om-mamma.

ifrågasätta omgiv-fortfarande blifunktionshinderfattande av
blirfå hjälp från, dede behövermyndigheterdeningen och närav

skaffarfunktionshinderomfattandemedEn sommanmammor.
medhjälper tillnågonhan harsällan.barn ifrågasätts Att attsom

dethos omgivningen,tveksamhetväcker ingensköta barnet men
praktisk hjälp medkvinna fårifrånlångtär ännu accepterat att en

båda för-funktionshinder. Omhon hardärförsitt barn ettatt
motstånd ochmycketkan defunktionshinderäldrarna har möta

uppgifthar tilltjänstemänfrån deifrågasättande både attsom
stödet.praktiskaska detoch från demstödethandlägga gesom
dåligtibland mycketbemötsfunktionshindermed närPersoner

tid ochfår mycketMångaföräldrar.hjälpde behöver ägnasom
svåraretycks oftabehöver.hjälp de Detfå denkraft till att vara

förbehöverhjälpfå denföräldraskapsittfå hjälp i än attatt man
hjälpensin grund iMotståndet kan hadel.personligasin attegen

beskydd, såständigtmåste habarnmycket. Småkosta enanses
detkostar,hjälp dygnet Detbehöver gördel föräldrar runt. men

finnshar barn. Detintetill dendygnet-runt-serviceockså som
för varjefunktionshinder, såomfattandemedföräldrarmycket få

livsperspektiv detkostnader. Idet inga ärkommun ettär stora
medmycket hjälpbehöverföräldrarnatidkortdessutom somen

föräldraskap.sitt
funktionshinder kanmedföräldrar mötasvårigheterDe som

handläggareinte barakanskehjälp berorde behöver attnär
ekonomin. svårtoffentliga Detden ärtjänstemänoch värnar om

i männi-bemötandet bottnardåligadettankenvärja sig attmotatt
sigförmyndartraditionenden gamladetskosyn. Kan som gervara

funktionshindermänniskor medbetraktarintetill känna, den som
livsinaförmågamedkvinnor och män styraatt egnasom vuxna

bemötandet,moralism ifinnas måttocksådetKan ett en merav
vuxenliv intevanligtinställningomedvetenmindre äreller att ett

funktionshinderomfattandehartill för den som
underbarajag fått höraföräldrar hartalat medNär jag har

ställt tillvårdpersonalsläkt ochhistorier vänner, uppsomom
Historier lä-dem.stödja och hjälpaförhundra attprocent om

ännandekomplicerad graviditetsågkare ut-som en sensom
antasi demycketvisadeoch arbetsterapeuter närmaning som

fått höra sjuk-har ocksåproblem. Jagpraktiskaskulle lösa om
komsympatiska. Grannarlyhörda ochsköterskor somvarsom
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oombedda för fråga det något de kundeatt ochgöraom var
familjer sitt stöd, både praktiskt och känslomässigt.som gav

Men jag har också fått höra sorgliga historier fördomar ochom
förolämpningar, takt- och tanklöshet. Om läkare råddeom som
till abort och bekanta kritiserade beslutet skaffa barn.-attsom

Många föräldrar har det just detta med be-t äratt attsa- -
ofta oförståendemöta fientli omgivningrenten er av som

det allra svåraste. De raktiskaär problemen rukar lösa sig på
eller de känslomässigaett sätt, svårlöstaannat ochärme an

ofta smärtsamma.
Parker, ochM Sandberg, K 1994.

Det lätt rubba människors självkänslaär föräldrar,att särskiltsom
kvinnors. finnsDet ingen identitet så sårbar, därärannan som
känslor skuld, dåligt och tillkortakommande såsamvete ärav
lättväckta. Varje antydan inte bra förälder elleratt ärom man en

inte borde ha barn sårar djupt.att Många kvinnor medman ens
omfattande funktionshinder känner det finns ifrågasättandenatt

det här slaget i deras omgivning, de inte uttalas.även Detav om
mycket allvarligt de dessutomär oförståelse demöter närom

vänder sig till samhället för få hjälp för kunna braatt att vara en
mamma.

fåAtt adoptera

Att adoptera barn och skaffa biologiska barn två helt olikaatt är
saker, från samhällets synpunkt. Människors beslutsett haatt
barn personliga och privata, medanär adoption är etten ansvar
för samhället. Barnets självklara komma till hemrätt att ärett gott
överordnad önskan adoptera.attvuxnas

funktionshinderPersoner med kan också bli adoptivföräldrar.
Alla vill adoptera barn går igenom kalladsåsom en noggrann
hemutredning, socialnämnden för. Utredningensom ansvarar
gäller bland personlighet, intressen, livsåskådningannat och
kunskapen barn hos eller den ensamståendeparet,om personen,

vill adoptera. De blivande föräldrarnas hälsa bedömssom som
viktig, och vid sjukdom behövs det utlåtande från läkareett en
med specialistkompetens. Enligt den handbok Statens nämndsom
för internationella adoptionsfrågor, NIA, har skrivit till
socialnämndernas hjälp bör så långt det möjligt undvikaärman

barnen kommer till familjer där längreatt sjukskrivningar eller
sjukhusvistelser för någon adoptivföräldrarna intedegör attav
kan barnets behov närhet och omhändertagande.motsvara av
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oftasjukdom detkroniskharnågon ärNär somprognosenen
adoption, och NIAtillsocialnämnden sägeravgör gerenom

alltid måstedet görasråd,generellainga attutan menar
betydandeenskriver vidareprövningar. NIAindividuella att

ellerkanavseendendelifunktionsnedsättning mervara enen
föräldrauppgiften.faktor ikomplicerandestarktmindre

förochadoptivföräldrarna,såledesbörEtt krav att envarvara
ochfysiskkontinuerligochtillförmågasig, har näraen

sörjakantillsammansoch debarnetkontakt medpsykisk att
ellermedverkanomvårdnadbehovbarnets utanör av

personer.ytterligareinblandning av
1997.adoptioner,internationellaförnämndStatens

psykologiskaavsnitt medocksåhandbok finnsl NIA:s ett
förälderfunktionshinderbetydelsen ärpå närsynpunkter manav

problempsykologiskaadoptivförälder. Däreller tar somman upp
funktionshinder, ochförälder harfamiljer därikan uppstå en

harförälderbarnetbetyda förkanvad detpåsynpunkter om en
assistans.personlig

adoptionsansökanhurtveksamsocialnämndenNär är enom
fåför yttrande.till DeNIAärendet lämnaskanbedömasska

gäller någon formochtill NIAlämnasärenden avsomsom
harsökandealltidfunktionshinder handlar attnästan enenom

sjukdom.kronisk
Även godkändblirvill adopteraden avsomom

förmedlaskaorganisationdenkansocialnämnden som
siniske, skriver NIAfårdet. Detadoptionen göravägra att

dessingenorganisationenhandbok, attvet avom
medansökan. Personerkommerutlandskontakter accepteraatt

flestadede länderför detta. Ikan råkafunktionshinder ut som
mycketfunktionshinderfrån påkommeradoptivbarn är synen

alltframförovanligtländer där detsvenska.olik den Det är attär
förändrabildar familj. Attfunktionshindermedkvinnor

ochländer,livsvillkor i fattigamänniskorsfunktionshindrade
tid,kräverarbetefunktionshinderpådärmed är ett somsynen

blandarbetet pågår,uthållighet. Detoch annat genomresurser
med blandochandra rika länderochSverige annatbistånd från

verktyg.standardreglerFN:s som
villfunktionshindermedhänderdetMen att sompersoner

sinaföreställningarfelaktigaSverigebarn iadoptera möter om
svenskainblandadehos deföräldrarbli bramöjligheter ävenatt

blifinns ingenorganisationerna. Detoch rättmyndigheterna att
blihaadoptivföräldrar skavill bliförälder, alla rätt attsommen
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bedömda och utredda med sakkunskap. detNär handlar om
kvinnor och med funktionshinder vill adopteramän måste desom
inblandade ha god kunskap funktionshinder eller hjälptaom av

har det. Ett utlåtande från läkare medpersoner som en
specialistkunskap medicinsk sakkunskap, det kanskeärger men

viktigare konsultera medännu sakkunskap huratt personer om
det leva funktionshinder.medär att

Det naturliga söka den kunskapen hosär att personer som
själva föräldrar och har liknande funktionshinder.är haAtt ett
funktionshinder krånglar till livet eller mindre, och för denmer

inte har erfarenhet hantera sådana situationeratt ärsom egen av
det svårt föreställa sig hur kan organisera sin ochatt man
familj tillvaro, funktionshindretså inte för plats.mycketatt tarens
Utan kunskap detta det risk bygger sin bedömningär attom man

föräldrarnas förutsättningar på förmodanden ochav
föreställningar inte med verkligheten.stämmersom

medMammor utvecklingsstörning
kvinnorNär med begåvning eller utvecklingsstörning fårsvag

barn det inte främst deras begåvningsnivåär hur deavgörsom
klarar hand sina bam. Det viktigaste hur självadeatt ta ärom
hade det barn. visarDet studie från Göteborg Kollberg, Esom en
1989.

händer oftaDet inte kvinnor med utvecklingsstörning fåratt
barn. I genomsnitt sker det eller två gånger året i varjeen om
landsting, och då det kvinnor med begåvning eller lindrigär svag
utvecklingsstörning. Kvinnor med svår utvecklingsstörning föder
i aldrig barn. fårDe barn har själva valt det och villstort sett som

hand sina barn, visar studien. En del kvinnorna får denta om av
hjälp de behöver för klara det, många får barnen omhän-att men
dertagna samhället.av

Evy Kollbergs studie omfattade alla mödrar i Göteborgs- och
Bohus län, förtecknade utvecklingsstörda visssom var som en
period. intervjuadeHon kvinnorna, studerade deras livssituation
och beskrev vilka faktorer viktiga för de skulle kunnaattsom var

hand sina bam. De klarar det har själva haft brata detom som
barn. har haftDe mammafigur lita på och har fåttattsom en en

relativt god identitet och självkänsla. De inte har fått sinasom
behov tillfredsställda får själva problem de blir föräldrar.näregna

barndomenAtt betyder förmycket vårt fungerasätt att som vuxna
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väl känt sedan länge. det gäller medMen utveck-är när personer
lingsstörning sällanbetraktas det psykologisk fråga, utansom en
bara fråga begåvning.som en om

Många i studien fick ingen hjälp från samhället.av mammorna
regel det de hade bäst möjlighet föräldra-I klara sittattvar som

skap fick hjälp. det kallas hjälpMen i själva verketärsom som
ofta kontroll och ifrågasättande. kvinnornaOm tackar nej blir de
betraktade samarbetsvilliga, ochicke de hjäl-accepterarsom om

misslyckas, betraktasoch den sedan det kvinnornaspen som
misslyckande. Kollbergs erfarenhet många familjerDet Evyär att
behöver ända tills barnen dag får hjälphjälp I de be-är vuxna. en

förväntas de klara siggränsad tid och sedan på hand. Om deegen
inte blir omhändertagna. dådet barnen Men har varken bar-gör

eller fått hjälp på bästa Den bästa hjälpen försätt.nen mammorna
både i stället hjälpaoch barnet till och stärkaär attmamman mor-
barn-relationen, Kollberg. PsykoterapiEvy med kvinnor imenar
den här kan många gånger dem starkaresituationen jag-ge en
känsla möjligheter tillvara sinaoch bättre att ta resurser.

Ibland nödvändigt barn till mödrar med utvecklings-detär att
samhället. Samhället måste först ochstörning omhändertas av

främst till barnens behov, barnen ännuär änsvagare marn-se
då den enda möjligheten skiljafinns situationerDet är attmorna.

separationenbarnet måste mycketfrån ettses sommamman, men
vårdnadsmålbarns liv. betraktas barn ochallvarligt ingrepp i Iett

föräldrarföräldrar och advokatvarandras påmotparter, enasom
socialförvaltningen på densidan och andra. förut-och barnet Man

tillbehov står i vilket oftastbarnetssätter motsatsatt mammans,
hon kan inte bytasfel. behöver sinBarnetär ävenut,mamma, om

utvecklingsstörning.hon har lindrigen
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Våld och övergrepp

ha funktionshinder innebärAtt särskilt beroendeärett att man av
andra människors hjälp i olika situationer. innebärDet också att

mycket och sårbar blir dåligt bemött. Bero-är närutsattman man
endet och utsattheten leder alltför ofta till kränkningar. kanDe
förorsakas obetänksamhet och brist på inlevelse, det före-av men
kommer också medvetna kränkningar utnyttjarav personer som
människors utsatthet och beroende. råderDet tystnad och tabu i
frågan våld och sexuella funk-medövergrepp motom personer
tionshinder, och det finns därför i ingen kunskapstort sett om

Både kvinnor och barn råkar för våldet, ofta deämnet. män, närut
befinner sig i situationer där de beroende och måste släppaär
andra inpå livet. Våldet flickor och kvinnor i regel sexuali-ärmot

hur omfattningenIngen säkert detserat. vet är,stor är attmen
finns många kvinnor med funktionshinder i mörkertalet våldöver

kvinnor.mot
funktionshinderVissa kvinnor andra. Ettgör än rö-utsattamer

relsehinder eller synskada kan innebära har svårtatt atten man
skydda sin kropp, avvärja faror eller fly. utvecklingsstörningEn

också utsatthet. Funktionshinder kan också följdstorger vara en
sexuella Kvinnor lever med psykiska svårig-övergrepp.av som

heter har ofta för sexualiserat våld under sin Detutsatts uppväxt.
finns studier pekar på det gäller alla70änatt procentsom mer av
kvinnor kommer i kontakt med psykiatrin Stefan, 1996.Ssom

Intervjuer sexuella övergreppom

Projekt Kvinnor och handikapp, Kvinnor han-Forum ochnumera
dikapp, har uppmärksammat frågan våld kvinnor medmotom
funktionshinder seminarier.på några Föreningen har också sam-
arbete med Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige. Frågan
har tagits i handikapporganisationer,några framför allt Syn-upp
skadades Riksförbund, Riksförbundet för social och hälsamental
och Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och
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iarbetet bara sin begynnelse. svenskaNågraär stu-vuxna, men
dier finns däremotinte, norsk undersökning värdefullaen som ger
aspekter problemen. Sörheim,på T 1998. 22 kvinnorAv som
intervjuats med funktionshindersitt liv berättade deattom sex
hade för sexuella och femton kvinnorövergrepputsatts av som
deltagit gruppsamtal berättade två sådant våld. Några dei om av
andra kvinnorna hade upplevt nästanvåldtäkter och otillbörlig
beröring, både på på institutioner, i taxi och arbetet.ute stan,
Flera hade upplevt de flestaDenärövergreppen över-var unga.

utfördes kvinnorna beroende ochmängreppen av som var av
kände till förövarna kvinna. Därför det svårttillit en varav var

berätta och anmäla dem. Flera kvinnornaatt övergreppenom av
trodde de ha blivit för övergrepp.att utsattaatt omvar ensamma
Jag tanken andra också kunde ha upplevttänkte aldrig någotatt

själv,liknande och jag vände skammen och skulden migmot sa
kvinna.en

Sörheims studie berättade också andra kränk-Kvinnorna i om
ningar hade blivit misshandlade barn, bli-sexuella. Någraän som

för läkarstuderande och förvit uppvisade nakna utsatta
undersökningar. Några kvinnorna hade ocksåsmärtsamma av va-

rit våld i parförhållanden.med om
och trakasserier med funk-Sexuella övergrepp mot personer

de, och framförtionshinder handlar bland hur allt kvin-annat om
kategoriseras i samhället,med funktionshinder, Torunnnor menar

funktionshinderSörheim med harArntsen. Personer som grupp
attraktiva ellerbetraktats sexuellt aktiva, ochinte om mansom

bli trodddet också svårt blirkönlös är att ut-om mananses vara
det kunnaför För ska uppdagas ochsexuellt övergrepp. attsatt ett

funktionshinder förerkännas människor med bliratt utsatta sexu-
ella måste deras sexualitet erkännas, Sörheim,övergrepp menar

handlar sexualitetdessa mindreäven övergrepp än omom om
fallhandlar i alla inte kvinnornas sexualitet,Deannat. om egen

makt och hur människor värderas. Den ärutan mer om somom
mindre vad villvärd kan med. Både övergrep-göra närman man

gjorts okända och för hjälpa iarbetarmän män attpen av av som
Övergreppennågot sammanhang handlar det makt. ärom ce-en

hierarkisk maktfördelningmentering mellan och kvin-mänav en
och äldre, med och funktionshinder ochutannor, unga personer

mellan anställda och med funktionshinder.personer
Kvinnans möjligheter och skydda sinsätta gränseratt person-

liga integritet viktiga. den behöver praktisk personligFörär som
hjälp kan mellan den och människasgränserna egna en annan
kropp förflytande. vad legitim beröringGränserna ärvara som
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och möjligheternahandlaroklara.inte kan Detoch rättenomvara
säjakropp,sinbestämma gränser, attsättaöver attatt egnaegen
detkvinnan har dålig självbildrespekterad.och bli Omnej äratt

utnyttjaoch det blir lättareför hennesvårare sätta gränser attatt
tradition markerafinns det ingenkvinnorhenne. gränserFör att

funktionshin-har fysisktkvinnafysisktpå Försätt. ettett somen
mångaochsärskilt svårt,der det övergreppenär upprepasom

blikan förmågangånger sämre.gränser ännusättaatt
funktionshinderkvinnor medminskaFör övergreppen motatt

få be-möjligt för kvinnorbordedetSörheim attatt varamenar
överfallslarm. Dettaxichaufförer och fåkvinnliga ärställa att

begåanställda kansituationer därförhindraviktigtockså att
skaffa kun-behöver sigrättsväsendetochPolisenövergrepp. mer

exempelvissjälvklartocksåbordefrågan. Detskap attvaraom
kunskaptillgängliga. behövsfysiskt Detkvinnojourerna är om

för-föroch handlingsplanersker,hur och attövergreppenvar
handförstakvinnor iSexuellahindra dem. ettärövergrepp mot

för-medverkar förnödvändigtdetmansproblem, och mänär att
kvinno-blir depå allvarintehindra dem. När ettövergreppen tas

medkvinnorbetydelsefullt förhälsoproblem. Det är
ochforskningenhandikapporganisationerna,hurfunktionshinder

till fråganförhåller sigmyndigheterna övergrepp, menarom
Sörheim.Torunn Arntsen

utvecklingsstörningmedVåld mot personer

freda sighar svårtutvecklingsstörning motEn gör attatt man
likauppstårsvårigheternakränkningar. Menochövergrepp

behöverdet deinte fått lära sigMånga harberoendet.mycket av
sinbestämmaintegritet ochpersonlig överrätten att egenomom
utveck-människor medsjälvklarthellerintekropp. Det attär

privatintim,byggamöjlighetlingsstörning får att en egenupp
bero-heltutvecklingsstörningsvårharsfär. Om är manenman

fysisktintekan för detmänniskor.andra Manende göramestaav
vad har hänt.för andraberättamotstånd och inte som

påutvecklingsstörningmed lindrigKvinnor annatär ettutsatta
frånibland med stödhand,för det påborDe mestasätt. enegen

funktionshinderförneka sittvillibland Mångagruppbostad, utan.
med och barn.vanligt liv Derasoch drömmer ut-ett manom

djupaföljden kan bliochutnyttjassituation kan mänsatta av
be-utvecklingsstörningmed lindrigkvinnorMångakränkningar.



höver hjälp och stöd för sin sexuella integritet, lik-värnaatt men
andra kvinnor känner de skam och skuld i sådana situationersom

och söker inte hjälp.
De flesta fall medövergrepp utvecklingsstör-motav personer

ning kommer aldrig till åklagare och domstol. förDet detär
i den omgivningenmän begår brotten,mesta närmaste som per-

sonal i gruppbostäder och färdtjänst, på dagcenter och korttids-
hem, också familjemedlemmar, och släktingar. Detmen grannar

oftagår mycket långt innan omgivningen upptäcker det, eller tror
denpå berättar vad pågår. Oftast blir det ingen polisan-som som

mälan därför saken så för omgivningen,är och där-att smärtsam
för den blivit inte ställer några krav.att utsattsom

Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och
harFUB, antal rättsombud i landetengagerat ett runtvuxna, om

till stöd för med utvecklingsstörning, anhöriga ochpersoner per-
sonal. Rättsombuden kan också hjälpa polisen och rättsväsendet

inför förhör och rättegångar få kontakt medatt harpersoner som
sakkunskap utvecklingsstörning.om



59

betyder de anställdas kön förVad
bemötandet

behöveroffentliganställdaflestaDe möter närpersoner man man
försäk-hjälp från samhället kvinnor. anställda påstöd och Deär

kvinnor. dem allmänhetenringskassan till 83 Avär procent som
oftaeftersom de fåträffar andelen kvinnor ännu större, männenär

direktkontakt med de försäkrade. LSS-chefer och inte harär
sjukgymnaster,socialsekreterare, arbetsterapeuter,handläggare,

kvinnor.vårdbiträden också för detsjuksköterskor och är mesta
enda yrkesgrupp denassistenter den därPersonliga är tarsom

delpåverka valet ochhjälpen verkligen kanemot enav person,
studie vidpågående, inte rapporteradEnligtväljer ännumän. en

femtedel de personliga assistenternauniversitet,Lunds är aven
män.

kvinnor respektiveför bemötandetVad innebär det män attav
Är skillnad påoffentliganställda kvinnor det någonde flesta är

och manliga anställdafrån kvinnligabemötandet
fråganinternationella studierfinns hel delDet tarsom uppen

funktionshinder.könsskillnad i attityder tillfinnsdet någonom
Hannahenligt amerikansk forskare Mstudier visarflestaDe en

förkla-positiva attityderkvinnor har Det1988 än män.att mer
relatio-i allmänhet inriktade påi regel med kvinnor äratt merras

visardet finns studierkänslor ocksåoch Menmän är.än somner
mellan och Han-finns skillnader kvinnordet inte några män.att

skulledra slutsatsen kvinnordärför inte kannah attattanser man
funktionshinder SOUpositiva till medpersonermervara

1998:16.
bästfunktionshinder får frågan de blirmedPersoner som om
intemanliga oftastkvinnliga eller anställda sigbemötta anserav

den situatio-jämföra, eftersom de sällan någon ikunna mött man
med omfattande funktionshinder kommenterar:kvinnaEnnen.

för hela kvinnavarit till hinder mig livet.Kvinnor har En annan
hemtjänstoförståelse från kvinnliga handläggarehar ofta mött av

förhon redogjort för hur lång tid hemsysslornaoch LSS när tar
henne.
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Kvinnliga handläggare frånutgår sin situation och järn-egen
för med hur de själva sköter hemarbetet. harDe svårt förståatt

det minuter för dem för mig.att Mäntar t10 tar timmesom en
det inte så, de mig stackare behöverser ser mer som en som

hjälp.

De kvinnliga tjänstemännen sköter i regel hem och barn utöver
sitt yrkesarbete och betraktar det naturligt. har före-Desom en
ställning och förväntan kvinnor ska klara hemsysslornaattom

eller mindre med hand. Kvinnor med funktionshin-vänstermer
der har föreställning kvinnorollen, och det detgör tro-samma om
ligen lättare få många mindre stöd och hjälpatt att acceptera än
de egentligen behöver. Kvinnor i allmänhet väljer ofta yrkes-att
arbeta mindre och få minskad inkomst för ha tid och kraft tillatt
sitt obetalda arbete. Kvinnor med funktionshinder oftagör samma
val för orka bådemed hemarbetet och funktionshinder.sitt Så-att
dana val kvinnliga handläggare, bland där-uppmuntras annatav
för de själva skulle så i situation. Mänatt göra samma uppmanas
mycket sällan sådana val. Det mycket vanligaregöra äratt att

yrkesarbetar heltid de har både funktionshindermän ochäven om
småbarn. får lättareDe kvinnor den hjälp de behöver hemma,än
privat fråneller samhället.

Människors kommunicera delvis könsbundet. Kvin-sätt äratt
vänder tillsig myndighet för få hjälp borde därförattnor som en

ha de flesta offentligaställda kvinnor och alltsånytta att ärav
talar språk. Men resultatet det vill denmötena, sägasamma av
hjälp kvinnor får, tyder inte på det så. specifikaDet i kvin-äratt

kommunikation relaterandet och igenkännandet. Funk-ärnors
tionshinder del livet främmande och skrämmandeär ären av som
för de flesta och det behövs inlevelse och empati för kännaatt
igen och det lika i och den andras livssitua-ärse som ens egen
tion. denNär inlevelseförmågan inte finns hos den anställda upp-
står ingen ömsesidighet. Då saknas förutsättningarna för
kvinnlig kommunikation och föreställningarna och förvänt-om
ningarna på vad kvinna ska klara empatin.väger äntyngreen

För kunna förbättra bemötandet och minska diskrimine-att
ringen kvinnor med funktionshinder behövs det kunskapav mer

hur kvinnors och attityder skiljer sig åt. offentligan-Demänsom
ställda behöver bli medvetna sin könsrollerna,på så attom syn
deras insatser inte förstärker dem och missgynnar kvinnor. Men

det har sin betydelse de offentliganställdaäven kvinnorärom om
eller formasså bemötandet i högre gradmän politiskaännu av
beslut, handläggare, tjänstemän och sjukvårdspersonal i regelsom
inte kan påverka. Regler och skapar förutsättningar förresurser
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lettharvälfärdeniNedskärningarbemötande.dåligtellergottett
hjälpa, ävenfåttoffentliganställda har attsämredetill resurseratt

behövermänniskademempatioch attinlevelse sägerderas ennär
besluts-blandmajoritetoftast iMänansöker ärhonhjälpden om.

förbetydelsedärförharkönsroller storoch derasfattarna, syn
ochkvinnorbemötande män.anställdasde av
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hjälp mänmindrefår kvinnorVarför än

områdenflestapå dehar SverigejämförelserinternationellaVid
Ändå fortfa-finns detalla länder.jämställdhetenden högsta av

ochlivsvillkor,ochkvinnorsskillnader mellan mänsrande stora
funktionshin-medKvinnorbättre.inte sakenfunktionshinder gör

funktions-medlivsvillkorpå många än mänder har sätt sämre
detfunktionshinderjämförelse med är ettoch ihinder, män utan

livssituation.kvinnorsfunktionshindradetillavståndmycket stort
arbetsmark-förankring påhälsa,ekonomi,exempelvisgällerDet

välfärden.tillgång tillinflytande ochpolitisktnaden,
bemötskvinnoralltsåbemärkelser kanmånga sägaI attman

aktivmedveten,någonhandlar säkert inteDetmän.änsämre om
medställethar iundantagsfall. Detidiskriminering änannat

ochkvinnligtrotad pådjuptochkönsroller göra,att man-synen
kvinnor ochpersonal och debeslutsfattare, mänbådeligt hos som

efterhängsnadessakanSammanfattathjälp. sägabehöver attman
innebär:könsroller

hemmet.ihuvudansvaretkvinnorAtt tar0
yrkesarbete.sittmindre påtjänardärförkvinnorAtt0

finns.hjälpdenmindrebegärkvinnor mänänAtt somav0

rehabiliteringdiagnostisering ochbehandling,sjukvård,Ifråga om
alltid harintekvinnorockså påkönsskillnadernaberor att samma

medinteKvinnorssjukdomsbild stämmersymtommän.som
frånofta utgårkunskapsjukvårdens mäns symtom.som

områ-på mångasamhällsstöd kvinnoralltsåfår änMän mer
fördjupa kunskapenförforskningbehövsdetden, att ommen

statistikTillförlitligdet.kanoch vadsåvarför det görasär som
det viktigtDärförkunskapen. äventillgrunderna attärär en av

könsperspektiv. Detstatistik harlandstingensochkommunernas
sinafåttoch kvinnormångahurfåräcker inte mänvetaatt som
dengranskas förocksåmåstebeviljade, avslagen attansökningar

Handlägg-meningsfull.ska blibakgrundskunskapenstatistiska
går desker före besluten HurVadstuderas.ocksåmåsteningen

kvinnaexempelvishändertill Vadkontakternainformella om en
ochför få hjälptill kommunenringerrespektive att enmanen
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tjänsteman det ingen idésäger är du ansöker hjälp,attnog om
för du kommer troligen inte få någon Ger kvinnor oftareatt upp

mänän
Med de könsskillnader i livsvillkor råder idag blir vissasom

lagar diskriminerande Ärkvinnor i sin tillämpning.mot det då
lagarnas formulering eller tillämpning ska ändras Vi måstesom
ifrågasätta de traditionella uppfattningarna vad kvinn-ärom som
ligt och manligt, samtidigt vi måste beakta dessa traditio-attsom
nella uppfattningar faktiskt innebär kvinnors och livatt mäns ser
olika Medvetenheten livsvillkorenut. olika för kvinnoratt ärom
och måste finnas i hela kedjanmän handläggning i frågorav som
har med funktionshinder Könsperspektivetgöra. måste finnasatt
med i de för kvalitetssäkring varjesystem kommun ska ut-som
veckla för sitt arbete för äldre och med funktionshinder.personer
Omedvetenhet och traditionell könsrollerpå i verksamhetsyn en
påverkar ofta andra verksamheters insatser. Om exempelvis ett
läkarutlåtande till försäkringskassan bygger på könsdiskrimi-en
nerande attityd hjälper det inte särskilt mycket handläggarnaom
på försäkringskassan medvetna hur kvinnorär underord-mer om

i samhället. Socialförsäkringsnämndens beslut grundas pånas
läkarutlåtandet, och riskerar bli könsdiskriminerande.att

På längre sikt måste kunskapen hur diskrimineringenom upp-
står leda till regler konstrueras och tillämpas så deatt bidraratt
till jämställdhet i stället förstörre befästa underordningenatt av
kvinnor. Jämställda lagar diskriminering i samhälleettger som
inte jämställt, på jämlikaär lagar skaparsätt ochsamma som
förstärker sociala skillnader i samhälle inte jämlikt.ett ärsom
Lagar och regler i socialförsäkringen med få undantagär de-

för kvinnor och såMen tillämpningenmän. byggersnartsamma
bedömningar,på och det den i mångagör regler viktigaärsom

för med funktionshinder, så uppstår könsdiskrimine-personer en
ring.

Alltfler människor med funktionshinder förväntar sig fåatt
hjälp från samhället själva sitt liv. De vill haatt stöd förstyra att
kunna leva rikt liv, föroch fåett för sin förmågaprövaatt gränsen
på olika områden. Människor med omfattande funktionshinder
behöver mycket praktisk hjälp ochta kan därföremot ha utomstå-
ende hos sig många timmar dygnet. Det relation-personer om ger

erfarenheter förär båda Det gäller främst ier som parter.nya
samarbetet mellan personliga assistenter och assistansmottagare,
där det dagligen och stundligen uppstår situationer frågorsom ger

bemötande. Det behövs kunskap dessa relationer ochom om om
hur den personliga och intima hjälpen ska utan att mottaga-ges
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hur kvinnorbehövs studierblir kränkt. Detintegritet re-omrens
exempelvishjälp. fungerarHuruppleverspektive män att ta emot

i denarbetar tillsammansmellan två kvinnorsamarbetet enassom
beroendeställningidenhem, ärnär ena

hjälp.olika slagsfunktionshinder behöverharFöräldrar som
föräldraskap,stöd för sköta sittpraktisktbehöverflestaDe att

har ofta svårtdet ska skötas.for hur Deälva attansvarettarmen
exempel hemtjänst,föräldrar, tillhjälp de behöverfå den as-som

föräldrar behöverhjälpmedel. Stödet tillochanpassningsistans,
innehållet.diskuteras, liksombehöverStödformernautvecklas.

sig förska förhållaexempelvis hur assistentenviktig frågaEn är
utförföräldra-bam-relationen honiinte intrång ävengöraatt om
finnsvarje kommunmed barnen.praktiska sysslorna Iflestade

sittikvinnor, behöver stödoftadet fåtalett sompersoner,
kanutvecklingsstörning.de har Dedärförföräldraskap att en
ochoch förorganisera sin vardagstöd för kunnabehöva attatt se

stödethurbrist på kunskapbarnets behov. Detförstå är stor om
utvecklingsstörning ska utformas.medtill föräldrar

handikappfrågor innebär mycketkönsperspektiv påhaAtt mer
kvinnormellanfördelasvälfärdsinsatsernahurreda påän att ta

kvin-förkan ocksåKönsperspektivetoch öppna ögonen attmän.
handi-flertalprioriteringar. Idag arbetarolikaoch ettgörmännor

organisationen.ställning ikvinnornasför stärkakappförbund att
tidigare,får tyngdfrågortill vissaleder större änDet att exem-

konsumenthemarbetet ochhandlarpelvis de attom varaomsom
fa-frågor handlarocksåvillkor. Kvinnorpå lika tar omupp som

skastödet hemmaoch hurför barnenmiljen, ansvaret or-omom
medlemmarnakvinnligabästa Deför fungera påganiseras sätt.att

ochpersonlighetsutvecklingmedharvid frågorviktlägger som
funk-ungdomar medexempelvis hur barn ochidentitet göra,att

Allmän-skaffa sig god självbild.få stödtionshinder ska att en
och relationermed människosynharmänskliga frågor attsom

arbetehandikapporganisationemasiplats närfår allt störregöra
stärks.ställningkvinnornas

funktionshinderkvinnor medtillbidrar ocksåDet göraatt
detDiskrimineringen måste visas Meni samhället.synliga upp.

intefunktionshinderomfattandetydligtocksåbehöver göras att
innehållsrikt kvinnoliv,förhinderbehöver något näraett re-vara

kanfunktionshinderyrkesarbete.meningsfullt Ettochlationer ett
gränsöverskridanden, hjälpdrivkraft till överge tra-attenvara en

Giselaklass kön, vilketgäller både ochroller detditionella när
be-bilder verklighetenOlikaHelmius 1998.Helmius visat. av

riktig bildallmänhet ska fåmänniskor iförvisashöver att enupp
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funktionshindrade kvinnors liv, också för kvin-av attmen unga
funktionshindermed ska få förebilder.nor
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